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Številka: 013-2/2014-OS/9-F1
Datum: 14. 12. 2015
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

SKLICUJEM
9. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki bo v ponedeljek, 28. decembra 2015, s pričetkom ob 14.00 uri,
v avli Osnovne šole Gornja Radgona, Prežihova ulica 1.
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta in 8. redne seje
občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
a) Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta
b) Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja
Komunala Radgona d.o.o.
c) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v
Odboru za kmetijstvo in turizem
d) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v
Odboru za mednarodno sodelovanje
e) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva dvema članoma ter imenovanju nadomestnih
članov v Odboru za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
f) Sklep o imenovanju dveh predstavnikov uporabnikov v Svet javnega zavoda Knjižnica
Gornja Radgona
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 (prva obravnava) – obrazložitev
Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
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7. Predstavitev in potrditev Idejnega projekta »Večnamenske športne dvorane ob Osnovni
šoli Gornja Radgona« ter potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
»Izgradnja Večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona« –
obrazložitev Aleksander Saša OSTAN, predstavnik projektantske ekipe, Vladimir
MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi in dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske
uprave
8. Poročilo o izvedbi nadzora Finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti
Spodnja Ščavnica za leto 2014 – obrazložitev dr. Suzana BRAČIČ, predsednica
Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
9. Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega
poslovanja posrednega proračunskega porabnika družbe Komunala Radgona, javno
podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2014 – obrazložitev dr. Suzana BRAČIČ,
predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
10. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine parc.
št. 575/2 k.o. Lomanoše, 583/7 k.o. Zbigovci in 1312/6 k.o. Negova – obrazložitev Danilo
VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
11. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2016 – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi
12. Sklep odpisu višine odpusta dolgov s strani vrtca in osnovnih šol – obrazložitev Dominika
FRAS, računovodja v občinski upravi
13. Sklep o nasprotovanju 54., 55. in 56. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2016 in 2017 – obrazložitev dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske
uprave
14. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v
letu 2016 – obrazložitev dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske uprave
15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo za sejo je v celoti dostopno na
uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »gradiva in
sklepi občinskega sveta«.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
VABILO PREJMEJO:
1. članice in člani občinskega sveta
2. poročevalci
− direktorica in uslužbenci občinske uprave
− predstavnik družbe Atelje Ostan Pavlin, urbanizem, arhitektura d.o.o., gospod
Aleksander Saša Ostan
− predsednica nadzornega odbora občine, gospa dr. Suzana Bračič
3. krajevne skupnosti v občini
4. nadzorni odbor občine (v vednost)
5. sredstva javnega obveščanja
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ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
12. 11. 2015, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite
v Gornji Radgoni.
K tč. 1:

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Sejo je vodil Stanislav ROJKO, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika:
župan). Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Župan je uvodoma opomnil na predloženo Obvestilo o odstopu člana občinskega sveta in s tem
na dejstvo, da je število članic in članov občinskega sveta, ki lahko danes odločajo na seji, za eno
manjše. Župan ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 16 od
trenutno skupno 20 članic in članov občinskega sveta.
Izmed članic in članov občinskega sveta je svojo odsotnost predhodno opravičil: Peter
ŽNIDARIČ. V nadaljevanju so se seji z zamudo pridružili še: Miran DOKL, Ivan KAJDIČ, mag.
Norma BALE.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih 19 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Vitomir DUNDEK, Vera GRANFOL, Zvonko GREDAR,
Ingeborg IVANEK, Ivan KAJDIČ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, dr. Peter KRALJ, Urška
MAUKO TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Franek RADOLIČ, David ROŠKAR,
Karolina STAROVASNIK, Tamara ŠMELC, Dušan ZAGORC, Robert ŽINKOVIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø direktorica Občinske uprave – dr. Tatjana FULDER;
Ø uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Vladimir MAUKO, Dominika FRAS,
Valerija FRANGEŽ, Suzana RAKUŠA, Danilo VLAJ, Majda FERENC, Simona PELCL;
Ø Barbara BABIČ in Alenka ŠUMAK, predstavnici izdelovalca OPN – ZEU d.o.o. Murska
Sobota;
Ø Aleksander Saša OSTAN, predstavnik družbe Atelje Ostan Pavlin, urbanizem, arhitektura
d.o.o.;
Ø dr. Suzana BRAČIČ, predsednica nadzornega odbora občine;
Ø novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani.
Članice in člani občinskega sveta so predlog dnevnega reda in gradivo prejeli s sklicem seje.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo na mize
razdeljeno naslednje dodatno gradivo:
Ø k tč. 9: Dopolnitev programa nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju občine
Gornja Radgona za leto 2015 (1. del) (tehnični popravki in spremenjen predlog sklepa);
Ø mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
Ø mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
Ø mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem;
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve;
Ø mnenje in predlog Komisije za prireditve;
V dodatnem gradivu je s strani župana bilo vsem članicam in članom občinskega sveta priloženo
in tako uradno posredovano Obvestilo o odstopu člana občinskega sveta, gospoda Antona
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Kampuša. S tem obvestilom je občinski svet s strani župana uradno obveščen o odstopu in
prenehanju mandata članu občinskega sveta.
K tč. 2:

Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 24. 9. 2015 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
Razpravljal je Zvonko GREDAR. Podal je pripombo in predlagal popravek besede v njegovi
pobudi glede oprostitev PGD-jev plačila komunalnega prispevka za priključitev na javno
kanalizacijo, zapisane na strani 4, in sicer, da se v zadnji vrstici pobude beseda »gasilskih«
zamenja z besedo »komunalnih«.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa o sprejemu zapisnika s popravkom, da se upošteva podana pripomba. Razprave o
predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (16 navzočih, od tega 16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 74:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 24. 9. 2015 v predloženi vsebini.
K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 8. redne seje. Povedal je,
da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, dostopno
pa je tudi na uradni spletni strani občine. Naštel je dodatno gradivo, katero je bilo predloženo
članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom seje.
Občinski svet je seznanil, da je član občinskega sveta dr. Peter Kralj predhodno poslal predlog za
dopolnitev z dvema točkama dnevnega reda, glede česar je dobil povraten odgovor s strani
župana, kako ti dve dopolnitvi predloga dnevnega reda opredeljuje poslovnik občinskega sveta.
Predloga za dopolnitev dnevnega reda dr. Peter Kralj ni dopolnil v skladu z določili poslovnika,
zato se župan s predlaganima dopolnitvama dnevnega reda ne strinja.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Branko KLUN (predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo točko – gradivo
predloženo), dr. Peter KRALJ (predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo točko v okviru katere
sta dve podtočki), David ROŠKAR (proceduralna vsebina).
Župan je dal v razpravo najprej predlog Branka Kluna za dopolnitev dnevnega reda z novo točko
»Razrešitev predsednika in hkrati člana Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo«, ki bi
potem postala nova 14. točka. Brez razprave je bil ta predlog za dopolnitev dnevnega reda sprejet
z večino glasov (16 navzočih, od tega 12 ZA – 1 PROTI). Gradivo k tej dodatni točki dnevnega
reda je bilo med sejo dodatno razdeljeno vsem prisotnim.
Nato je župan dal v razpravo predlog dr. Petra Kralja za dopolnitev dnevnega reda z novo točko,
v okviru katere je predlagatelj predlagal dve podtočki: »a. Obravnava in seznanitev občinskega
sveta o odstopu dr. Petra Kralja kot predsednika in člana NS JP Komunala Radgona d.o.o. in
imenovanje novega člana NS JP Komunala Radgona d.o.o.« in »b. Obravnava in seznanitev
občinskega sveta o dosedanjem delu Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo«.
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Župan je opozoril na določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, in sicer da
je za vsebino predlagane podtočke »a« v skladu s 108. členom poslovnika pristojna Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bi pripravila predlog za občinski svet in bi točka
bila takrat uvrščena na dnevni red. Nadalje v skladu s 25. členom poslovnika občinskega sveta,
občinski svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, če članicam in članom ni
bilo predloženo gradivo oziroma h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan,
kadar ta ni predlagatelj. Župan je izpostavil, da kljub predhodnemu obvestilu dr. Kralj ni dostavil
gradiva za nobeno predlagano točko. Župan je izpostavil, da se zato s podanima predlogoma za
dopolnitev dnevnega reda zato ne strinja, vendar spoštuje odločitve občinskega sveta in bo zato
po razpravi dal oba predloga za dopolnitev dnevnega reda posamično na glasovanje.
Razpravljala sta Zvonko GREDAR (proceduralna vsebina) in dr. Peter KRALJ (proceduralna
vsebina).
Župan je nato dal na glasovanje najprej prvi predlog dr. Petra Kralja za dopolnitev dnevnega reda
z novo točko »Obravnava in seznanitev občinskega sveta o odstopu dr. Petra Kralja kot
predsednika in člana NS JP Komunala Radgona d.o.o.«, ki bi potem postala nova 15. točka. Ta
predlog za dopolnitev dnevnega reda je bil sprejet z večino glasov (16 navzočih, od tega 10 ZA –
3 PROTI). K tej dodatni točki dnevnega reda je bil naknadno med sejo kot gradivo vsem
prisotnim razdeljen predlog sklepa.
Župan je nato dal na glasovanje drugi predlog dr. Petra Kralja za dopolnitev dnevnega reda z
novo točko »Obravnava in seznanitev občinskega sveta o dosedanjem delu Odbora za
gospodarstvo, obrt in podjetništvo«, ki bi potem postala nova 16. točka.
Razpravljal je dr. Peter KRALJ (proceduralna vsebina).
Sledilo je glasovanje o predlogu. Od 16 navzočih članic in članov občinskega sveta sta glasovala
2 ZA in 7 PROTI. Župan je ugotovil, da drugi predlog dr. Petra Kralja za dopolnitev dnevnega
reda ni bil sprejet.
Župan je nato prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda s sprejetimi dopolnitvami in
pomiki zadnjih dveh točk za dve mesti nazaj ter povabil navzoče k razpravi o celotnem predlogu
dnevnega reda.
Drugih prijav k razpravi več ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten
predlog dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (15 navzočih,
od tega 13 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (druga obravnava)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2015 (skrajšani postopek)
7. Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona (druga
obravnava)
8. Predstavitev Študije ureditve mestnega središča Gornja Radgona
9. Dopolnitev programa nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja
Radgona za leto 2015 (1. del)
10. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnino parc. št.
1105 k.o. Gornja Radgona
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11. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim pridobi status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena 62 navedenih nepremičnin, ki so v celoti last
občine in predstavljajo javne površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste
12. Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto
2014
13. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 6. 11. 2014 do 30. 9. 2015
14. Razrešitev predsednika in hkrati člana Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
15. Obravnava in seznanitev občinskega sveta o odstopu dr. Petra Kralja kot predsednika in člana
NS JP Komunala Radgona d.o.o.
16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
17. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

K tč. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Na cesti skozi Črešnjevce so že precej časa postavljene ovire. Lani je bilo na tem delu ceste
urejeno odvodnjavanje in vemo vsi, da so bili ti jaški postavljeni pregloboko v cestišče. Sedaj so
jih šli odkopat, postavili so ovire in to v nepravem trenutku. Ta cesta je trenutno zelo
obremenjena. Vemo, da je cesta Gornja Radgona – Murska Sobota zaprta zaradi obnove ceste –
(križanje z železnico), prav tako so ovire na cesti proti Radencem zaradi gradnje vodovoda, zato
se po cesti skozi Črešnjevce odvija gost promet. Razumem, da je to nujno potrebno, ker ti jaški so
bili pregloboko vstavljeni. Zato bi moral tudi nekdo odgovarjati. Ampak zdaj so cesto razkopali,
postavili znake, dela se ne nadaljujejo in nikomur nič, je pa to velika ovira na cesti. Sprašujem
gospoda župana ali ve kaj o tem, tudi sam se vozi na tem cestišču in vidi, da je to zelo nerodno v
tem času.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI:
1. »Prosim odgovorne na občini, da pregledajo traso ceste skozi Črešnjevce (odcep za Delavsko
pot proti stavbi podjetja Rosenbauer. Na desni strani te ceste so namreč drevesa, na levi strani
pločnik. V večernih urah je na tej relaciji samo ena svetilka, ki zelo slabo razsvetljuje prostor.
Ko ljudje hodijo po tem pločniku in se avtomobili peljejo proti Črešnjevcem, močne luči
(avtomobila) vsakega zaslepijo. Sam sem si zadevo pogledal in ugotovil, da drogovi so,
verjetno je odpovedala žarnica. Predlagam, da se zadeva preveri, pregleda in da se zamenja
žarnica, da bodo tudi pešci lahko varno hodili po tej trasi.«
2. »Krajani Črešnjevec (ob objektu »stare Mure«) prosimo vse odgovorne, predvsem v podjetju
Saubermacher Slovenija, da nam dostavijo večjo posodo za odpadno steklo«.
V nadaljevanju je podal naslednjo pohvalo:
»Dovolite, da izrečem veliko pohvalo. Potrjujem izjavo g. Njivarja glede izredno prometne ceste
Gornja Radgona – Črešnjevci. Pred natanko enim tednom smo imeli na tej cesti (pri »stari
Modi«) hudo prometno nesrečo – neposredno poleg moje hiše. Poškodoval se je mladoletnik.
Običajno ne hodim na kraje nesreče, ker pa je bila ta poleg moje hiše in ker sem slišal
mladoletnika kako je kričal od bolečin, sem šel pogledat. Na tem mestu bi izrekel globoko
zahvalo našim gasilcem nad njihovim pristopom in odličnim delom pri tej nesreči. Ko so gasilci
prišli na kraj prometne nezgode se je vse začelo hitreje odvijati, razsvetlili so tudi prostor.
Izrekam globoko zahvalo našim gasilcem, ki nam pomagajo ob prometnih nesrečah, poplavah,
potresih, požarih.«
V tem času (ob 14.41) se je seji pridružil Ivan KAJDIČ. Prisotnost se je povečala na 17 prisotnih
članic in članov občinskega sveta.
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Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO in dva PREDLOGA:
Pobuda:
»Vsi vemo, da delamo pomurski vodovod in bi kakšno stvar bilo potrebno rešiti tudi v dobrobit
ljudi. Dajem pobudo, da se z deli, ki se izvajajo pri gasilskem domu v Spodnjih Ivanjcih, priklopi
hidrant, ki stoji dva metra od betonskega bazena, katerega zdaj postavljajo. Danes, preden sem
prišel na sejo, sem si zadevo pogledal – nobeden priklop ni predviden na cevi, ki pride skozi
cesto, v bližini tega hidranta, ker je le-ta vezan na staro vodovodno omrežje. Je pa to najbližji
hidrant in tudi novejši, dejansko sta ostala dva cca. 100 m vstran od gasilskega doma. Gasilci
rabimo to vodo za vaje in ostalo. Dobro bi bilo, da stvar izkoristimo in izvedemo priklop, dokler
so stvari odprte in pozneje ne bodo potrebni nobeni drugi posegi.«
Predloga:
1. »V rondoju v Očeslavcih stojijo fantastični kandelabri, vendar so lepi samo podnevi, ponoči
jih ne vidiš, ker luči ne svetijo. Od petnajst postavljenih luči svetijo le tri. Ne vem, kdo je
upravljalec te razsvetljave in prosim občinsko upravo, da to reši, v kolikor je v njeni
pristojnosti. V kolikor pa to ni, pa prosim, da o tem obvesti vzdrževalca ceste. To je območje,
kjer je največkrat megla in je vožnja ponoči tukaj zelo težavna.«
2. »Dajem predlog, vezan na prometno varnost. Gre za križišče v Gornji Radgoni, Panonska –
Vrtna. Tu je živa meja previsoka, preblizu in tako naprej, zato prosim, da se v tem križišču
pogledajo te višine. Baje je bilo v tej zvezi izdano soglasje, zato predlagam, da se opravi
revizija postopka, in sicer skladno s prometno zakonodajo. Če kmet mora sejati koruzo dva
oziroma štiri metre vstran od cestišča, in če so določene neke višine tudi za živo mejo, jih je
potrebno spoštovati. Ali pa bomo čakali, da se kaj zgodi.«
Vera GRANFOL, članica občinskega sveta je podala naslednji PREDLOG:
»Časa v katerem živimo, često ne razumem. Prav tako tudi ne nekaterih ljudi in njihovih
odločitev. V tem razkuštranem času je Radgona vpeta v reševanje problematike, ki ni le
slovenska, ampak evropska oz. svetovna. Spet bi rada izrekla pohvalo vsem, ki odgovorno
pomagajo pomoči potrebnim in verjamejo v poštenost, odgovornost in miroljubno reševanje
problemov.
Zadeva, ki me je v teh dneh zelo zbodla, pa je odločitev slovenskega sodstva v primeru
polkovnika Berislava Popova. Vsi vemo, kdo je bil odgovoren za vojna hudodelstva zoper civilno
prebivalstvo na območju Gornje Radgone. Ocenjujem, da gre za nedopustno dejanje državnega
tožilstva, s katerim je bilo onemogočeno pravično zadoščenje žrtvam in sorodnikom žrtev.
Predlagam, da skupaj z žrtvami in sorodniki žrtev naperimo sodbo proti Sloveniji pred Evropskih
sodiščem za človekove pravice, ker ni spoštovala 2. člena konvencije, ki govori o pravici do
življenja. Očitno se državni tožilci niso sposobni spoprijeti z najtežjimi zadevami v naši državi,
niti z vojnimi zločinci. S tem, ko je državni tožilec odstopil od tožbe, v tej zadevi ni več pravnega
sredstva v slovenskem pravnem sistemu v smislu kazenskega prava. Edino, kar lahko Slovenija
zdaj še naredi je to, da povrne stroške, ki so nastali v zvezi s sojenjem Popovu. Če pa se bo po
posvetu s svojim odvetnikom odločil še za tožbo, pa bo morebiti to … zgrožena sem. Vljudno
prosim, da mi vsaj do naslednje seje posredujete stališče naše občine.«
Ga. Granfol je izrazila tudi zadovoljstvo, da bo danes podano Poročilo o izvedbi nadzora
Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014, kar je bilo tudi njeno
vprašanje, na eni izmed prejšnjih sej.
Predlog je ga. Granfol podala tudi pisno.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI:
1. »Nadaljujem pobudo kolegice Vere Granfol. Kot član predsedstva Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona in kot aktivni udeleženec, kot takratni piarovec
leta 1991 sem sam izrazil ogorčenje nad razsodbo sodišča (v primeru Popov). Sodišče je
naredilo, kar so tožilci naredili. Torej ogorčenje danes izražamo nad tožilstvom. Veterani
vojne za Slovenijo s podpisanim predsednikom generalmajorjem Ladislavom Lipičem smo
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napisali zelo močen protest (datum 4.11.), ki so ga povzele vse medijske hiše. Naše območno
združenje, ki deluje na območju bivše občine Gornja Radgona, pa smo na nočni dopisni seji
6. 11. poslali (do polnoči) na tožilstvo in pravobranilstvo zahtevo po obnovi postopka. To kar
je kolegica Vera rekla dejansko drži, to so pravni strokovnjaki rekli. Mi smo dobili že
informacijo, da bo prestavljeno in se bo postopek nadaljeval na Evropskem sedišču. Upam, da
bomo pa tam lahko Sloveniji dokazali da dve civilne žrtvi (katerih prijatelj sem bil), pa še
razrušene hiše, da ne morejo iti v pozabo tudi po petindvajsetih letih, kar bomo drugo leto
praznovali. Prosim, da tudi občinski svet zavzame stališče, kajti to se je dogajalo v Gornji
Radgoni in na poti od Radencev proti Gornji Radgoni.«
2. »Pozorno sem prebral odgovore na vprašanja, pobude, in predloge. Pohvalil bi vsebino, bi pa
prosil, da se odgovori v bodoče enotno pripravljajo, saj je ponekod ime in priimek ter podpis
pripravljalca naveden, drugje pa piše samo ¨Občinska uprava¨.«
V tem času (ob 14.49) se je seji pridružila mag. Norma BALE. Prisotnost se je povečala na 18
prisotnih članic in članov občinskega sveta.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil še naslednje VPRAŠANJE:
»Sem že predčasno spraševal, kdaj bo dobil Zdravstveni dom Gornja Radgona četrto ordinacijo,
pa nisem dobil zadovoljivega odgovora. Nihče mi ni odgovoril ali to sploh bo, ali ne bo. Tisti, ki
se sedaj srečujejo v zdravstvenem domu, vidijo kakšne so težave. Zdravniki se sedaj selijo iz ene
ordinacije v drugo, kar je zelo neprimerno. Bolniki oz. obiskovalci doma sedaj ne vedo kje je
njihov zdravnik. Zdaj se zdravstveni dom obnavlja. Ali bo zdaj končno prišlo do te četrte
ordinacije, da bodo zdravniki imeli svoj prostor?«
Branko KOCBEK, član občinskega sveta je podal naslednjo POBUDO:
»Želel bi, da nas vse člane svetov krajevnih skupnostih,po katerih je potekala izgradnja optičnega
omrežja (Sp. Ivanjci, Ščavnica in Negova) seznanite s pogoji nadaljnjega priklopa. Večkrat me
krajani ustavljajo in me o tem sprašujejo – o pogojih in kako se bomo še kdaj lahko priklopili
ostali, ki smo v tako imenovanih sivih lisah. Nimam pravega odgovora zato prosim, da pripravite
tudi kakšen odgovor za tiste, ki smo tam bolj od zunaj – izven Gornje Radgone.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta je podal naslednjo POBUDO:
»Regijski odbori Nove Slovenije (iz območja, kjer je g. Popov deloval – regijski odbori
Prekmurja, Prlekije in Ormoža-Ptuja) smo izrazili globoko začudenje nad sodbo in obžalovali nad
tem. Obenem smo pa tudi dejali, da smo tudi takrat, ko nam ni všeč, dolžni spoštovati sodišče in
pravni red države. Zato smatramo, da bi bilo odpiranje tega problema na evropskem nivoju
neprimerno, saj to so naše notranje stvari. Sodstvo imamo takšno kakršno imamo, čudi pa me, da
hočejo internacionalizirati ta problem ravno tisti, katerim to sodstvo pripada.
Moja pobuda je v tem, da mislim, nam svojega perila ni potrebno prati v Evropi, če ga doma
nismo sposobni, in da se ta zadeva ne širi navzven, ker že tako ali tako ima Slovenija tako slab
renome odzunaj, tako glede pravnega sistema, kakor tudi ostalih reakcij, ki jih pač slovenske
Vlade izvajajo.«
Vera GRANFOL, članica občinskega sveta, je glede na pobudo dr. Kralja podala dopolnitev
njenega PREDLOGA:
»Šlo je za vojna hudodelstva zoper civilno prebivalstvo, bile so žrtve, tudi materialna škoda, ki ni
tako pomembna. Slovenija ne zmore očitno ali ne zna reševati takšne zadeve. Gre za vojne
zločine. Absolutno predlagam oz. moje stališče je tako, da gre zadeva na Evropsko sodišče za
človekove pravice.«
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Župan je predlagal, da se vsi predlogi glede obtožnice proti polkovniku Berislavu Popovu
predlogi povzamejo in tematika morebiti kot posebna točka obravnava na naslednji seji ter se
sprejme skupno stališče temo obtožnice proti polkovniku Berislavu Popovu.
Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.
K tč. 5:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (druga
obravnava)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli ločeno od gradiva za sklic seje, in
sicer 30.10.2015.
Župan je podal kratek uvodni komentar k točki.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podala Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi.
Podrobno obrazložitev občinskega prostorskega načrta je podala ga. Barbara BABIČ,
predstavnica ZEU d.o.o. Murska Sobota.
Zvonko GREDAR je kot podpredsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Karolina STAROVASNIK je kot podpredsednica odbora podala mnenje Odbora za kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 75:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o občinskem prostorskem
načrtu občine Gornja Radgona – druga obravnava.
K tč. 6:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2015 (skrajšani postopek)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je podal kratek uvodni komentar k točki.
Obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi.
V tem času (ob 15.40) se je seji pridružil Miran DOKL. Prisotnost se je povečala na 19 prisotnih
članic in članov občinskega sveta.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske
javne službe je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2015 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za let 2015 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Karolina STAROVASNIK je kot podpredsednica odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – skrajšani postopek, z
vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je
obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2015 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Urška MAUKO TUŠ, dr. Peter KRALJ, Miran DOKL, Miroslav NJIVAR,
Dušan ZAGORC, mag. Norma BALE, Urška MAUKO TUŠ (replika), dr. Peter KRALJ (replika),
Miran DOKL (replika), Dušan ZAGORC (replika), Stanislav ROJKO (vmesna pojasnila),
Zvonko GREDAR, dr. Peter KRALJ (proceduralna vsebina), Urška MAUKO TUŠ (replika),
David ROŠKAR, Branko KLUN. V razpravi je sodeloval tudi župan z dodatnimi pojasnili.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (18 navzočih, od tega 16
ZA – 1 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 76:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 (skrajšani
postopek), z vsemi prilogami.
ODMOR
Ob 16.30 uri je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 17.00 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na
seji navzočih 19 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 7: Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona
(druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi.
Franek RADOLIČ je kot predsednik komisije podal mnenje Komisije za prireditve, ki glasi:
»Komisija za prireditve je obravnavala predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev s
strani Občine Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava
in sprejme v predloženi vsebini«.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih
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prireditev s strani Občine Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini«.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je
obravnaval predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona
– druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini«.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 77:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih
prireditev s strani Občine Gornja Radgona (druga obravnava).
K tč. 8:

Predstavitev Študije ureditve mestnega središča Gornja Radgona

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki s pomočjo multimedijske predstavitve je podal Aleksander Saša OSTAN,
predstavnik družbe Atelje Ostan Pavlin, urbanizem, arhitektura d.o.o..
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Miroslav NJIVAR, Dušan ZAGORC, mag. Norma BALE.
Na izpostavljeno v razpravi je odgovarjal Aleksander Saša OSTAN. Župan je dodal svoj
komentar.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 78:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Študijo ureditve mestnega središča
Gornja Radgona, ki jo je meseca aprila 2014 pripravil Atelje Ostan Pavlin, urbanizem,
arhitektura d.o.o..
K tč. 9:

Dopolnitev programa nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju
občine Gornja Radgona za leto 2015 (1. del)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje. Pred pričetkom
seje je bilo predloženo v dodatnem gradivu tehnično korigirano gradivo in spremenjen predlog
sklepa.
Obrazložitev k tej točki je podala dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske uprave, župan je k
obrazložitvi dodal še njegovo mnenje.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je
obravnaval Dopolnitev programa nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju občine
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Gornja Radgona za leto 2015 (I. del) in predlaga občinskemu svetu, da ga (s popravkom)
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Zvonko GREDAR, Miroslav NJIVAR, Branko KLUN.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo.
Župan je dal najprej na glasovanje 1. točko predloga sklepa. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (15 navzočih, od tega 15 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 79:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev Programa nakupov občinskega
stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2015 (1. del)., s katerim
se potrdi nakup parc. št. 648/1 in 648/2 k.o. Gornja Radgona.
Župan je nato dal na glasovanje 2. točko predloga sklepa. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (16 navzočih, od tega 16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 80:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev Programa nakupov občinskega
stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 20aterim se potrdi
nakup parc. št. 690, 692, 691/1, 691/2 k.o. Gornja Radgona.
K tč. 10:

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnino parc. št. 1105 k.o. Gornja Radgona

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Valerija FRANGEŽ, svetovalka v občinski upravi.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske
javne službe je obravnaval predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena, s katerim se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino
parc. št. 1105 k.o. 184 Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (16 navzočih, od
tega 14 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 81:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena, s katerim se ukine status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena za nepremičnino parc. št. 1105 k.o. 184 Gornja Radgona.
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K tč. 11:

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s
katerim pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 62
navedenih nepremičnin, ki so v celoti last občine in predstavljajo javne
površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske
javne službe je obravnaval predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena, s katerim pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 62 navedenih
nepremičnin, ki so v celoti last občine in predstavljajo javne površine ter so v naravi
kategorizirane občinske ceste in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (14 navzočih, od tega 14
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 82:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim pridobi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena 62 navedenih nepremičnin, ki so v celoti last občine in
predstavljajo javne površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste.
K tč. 12:

Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2014

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala dr. Suzana BRAČIČ, predsednica nadzornega odbora občine.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je
seznanil s strani nadzornega odbora posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora Zaključnega
računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014 in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi ter najprej sam predstavil še njegovo stališče.
Razpravljala sta David ROŠKAR in dr. Peter KRALJ.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 83:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora Zaključnega
računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014, ki obsega:
− pregled izvrševanja Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014,
− pregled Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014,
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− pregled zakonitosti poslovanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem
ter finančnimi sredstvi Občine Gornja Radgona v letu 2014,
− ugotovitve gospodarnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev.
K tč. 13:

Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 6. 11. 2014 do 30. 9.
2015

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej toki je podala dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske uprave.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske
javne službe se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od
6.11.2014 do 30.9.2015 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Branko KLUN je kot podpredsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov občinskega
sveta v času od 6.11.2014 do 30.9.2015 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Karolina STAROVASNIK je kot podpredsednica odbora podala mnenje Odbora za kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za kmetijstvo in turizem se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov
občinskega sveta v času od 6.11.2014 do 30.9.2015 in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je
seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 6.11.2014 do 30.9.2015 in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (15 navzočih, od tega 15
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 84:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov
občinskega sveta v času od 6. 11. 2014 do 30. 9. 2015.
K tč. 14: Razrešitev predsednika in hkrati člana Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli med sejo.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal Branko KLUN, član občinskega sveta.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ (med razpravo podal ustno odstopno izjavo z mesta predsednika
Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo), Miran DOKL, David ROŠKAR, David ROŠKAR,
Branko KLUN, dr. Peter KRALJ (replika), Ivan KAJDIČ, Zvonko GREDAR, dr. Peter KRALJ
(replika), Miroslav NJIVAR, Dušan ZAGORC (predlagal vsebino novega predloga sklepa),
Zvonko GREDAR (proceduralno), dr. Peter KRALJ (replika), David ROŠKAR. Župan je med
razpravo pojasnjeval določila poslovnika in podajal njegovo mnenje.
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Na prošnjo župana je Dušan Zagorc ponovil vsebino njegovega predloga sklepa, in sicer:
Občinski svet se seznani z ustno odstopno izjavo predsednika Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, dr. Petra Kralja.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (13 navzočih, od tega 12
ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 85:
Občinski svet se seznani z ustno odstopno izjavo predsednika Odbora za gospodarstvo, obrt
in podjetništvo, dr . Petra Kralja.
K tč. 15:

Obravnava in seznanitev občinskega sveta o odstopu dr. Petra Kralja kot
predsednika in člana NS JP Komunala Radgona d.o.o.

Za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli med sejo kot gradivo le predlog sklepa.
Obrazložitev k tej točki je podal dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta. Občinski svet je
seznanil je z njegovo odstopno izjavo.
Župan je povabil navzoče k razpravi in najprej podal njegovo mnenje o zadevi. Prijav k razpravi
o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu
sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta
so nato z večino glasov (14 navzočih, od tega 12 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 86:
1. Ugotovi se, da je dr. Petru KRALJU, članu občinskega sveta, na podlagi podane pisne
odstopne izjave, z dnem 4.11.2015 prenehala funkcija predsednika in člana Nadzornega
sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje
občinskega sveta predlaga občinskemu svetu novega kandidata za člana Nadzornega
sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..
K tč. 16: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
K tej točki dnevnega reda so v gradivu bili priloženi vsi odgovori na vprašanja, pobude in
predloge s prejšnje seje občinskega sveta. Župan je povedal, da bodo na vsa na tej seji postavljena
vprašanja, podane pobude in predloge, pripravljeni pisni odgovori.
K tč. 15:

Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

Župan je pri tej točki spregovoril o problematiki, s katero se sooča skupaj z zaposlenimi v
občinski upravi, civilno zaščito, humanitarnimi organizacijami in prostovoljci, v okviru izvajanja
nalog in pomoči v Namestitvenem centru za begunce v Gornji Radgoni.
S tem je župan končal svoje izvajanje in ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in
članom občinskega sveta ter ostalim navzočim se je zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob
20.00 zaključil 8. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
13

PREDLOG

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

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) in predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji _____ redni seji, dne ________ sprejel
naslednji

SKLEP

Potrdi se mandat članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Alenki ROJKO, s stalnim
prebivališčem ***********, ******************.

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

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah-ZLV (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3,
45/08 in 83/12) ter v skladu s sprejetimi odločitvami Občinske volilne komisije Občine
Gornja Radgona, je predsednik Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona sprejel
ugotovitveni sklep številka: 041-02/2014-U112 z dne 27. 11. 2015 (priloga), s katerim so
opisane vse aktivnosti od potrditve in prenehanja mandata članu občinskega sveta Antona
Kampuša zaradi odstopa, vse do predloga Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona,
ki predlaga, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu Občine Gornja Radgona, da gospe Alenki Rojko potrdi mandat članice občinskega sveta
za preostanek mandatne dobe.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 7. seji, dne 10.12.2015
obravnavala navedeno zadevo in glede na vse izvedene postopke predlaga Občinskemu svetu
Občine Gornja Radgona, da Alenki Rojko potrdi mandat članice Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona za preostanek mandatne dobe.

V Gornji Radgoni, december 2015

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDSEDNIK:
Robert ŽINKOVIČ, l.r.

Priloga:
- Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona,
št.: 041-02/2014-U112 z dne 27. 11. 2015

PREDLOG

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

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona
št. 1/2015), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 70/12, 73/12 in 81/13) in na
podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni seji, dne __________ sprejel naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona na izpraznjeno mesto člana Nadzornega sveta javnega
podjetja Komunala Radgona d.o.o. za preostanek trajanja mandata nadzornega sveta v
trenutni sestavi imenuje:
Ø Maksimiljan VAJS, stanujoč ****************, ******************.

Številka: 013-03/2006
Datum: ___________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

1

OBRAZLOŽITEV:
Na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 12.11.2015 je občinski svet s
sklepom ugotovil, da je dr. Petru Kralju, članu občinskega sveta, na podlagi podane pisne
odstopne izjave, z dnem 4. 11. 2015 prenehala funkcija predsednika in člana Nadzornega
sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.. Z istim sklepom je občinski svet naložil
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da do prve naslednje seje občinskega
sveta predlaga občinskemu svetu novega kandidata za člana Nadzornega sveta javnega
podjetja Komunala Radgona d.o.o..
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 7. seji, dne 10.12.2015
obravnavala predlog za nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala
Radgona d.o.o. za preostanek trajanja mandata nadzornega sveta v trenutni sestavi in na
podlagi obravnave predlaga občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

V Gornji Radgoni, december 2015

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDSEDNIK:
Robert ŽINKOVIČ, l.r.
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PREDLOG

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

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015), 67. in 108. 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) in na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ___ redni seji dne ________
sprejel naslednji

S K L E P

1.

Ugotovi se, da je Borisu Mazovcu na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem
22. 10. 2015 prenehalo članstvo v Odboru za kmetijstvo in turizem pri Občinskem svetu
Občine Gornja Radgona.

2.

Za nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in turizem se imenuje Franc GOLOB,
stanujoč ******************, *******************.

Številka: 011-1/2014
Datum: ___________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je bil Boris Mazovec imenovan za
člana Odbora za kmetijstvo in turizem pri Občinskem svetu Občine Gornja Radgona. S
podano pisno odstopno izjavo z dne 22. 10. 2015 je podal odstopno izjavo z mesta člana
Odbora za kmetijstvo in turizem.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 7. seji, dne 10. 12. 2015
obravnavala podano odstopno izjavo, prav tako pa je komisija obravnavala predlog za
imenovanje nadomestnega člana.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi obravnave predlaga
občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

V Gornji Radgoni, december 2015

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDSEDNIK:
Robert ŽINKOVIČ, l.r.

PREDLOG

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

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015), 67. in 108. 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) in na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ___ redni seji dne ________
sprejel naslednji

S K L E P

1.

Ugotovi se, da je Antonu Kampušu na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem
10. 11. 2015 prenehalo članstvo v Odboru za mednarodno sodelovanje pri Občinskem
svetu Občine Gornja Radgona.

2.

Za nadomestnega člana Odbora za mednarodno sodelovanje se imenuje Alenka ROJKO,
članica občinskega sveta.

Številka: 011-1/2014
Datum: ___________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je bil Anton Kampuš kot član
občinskega sveta imenovan za člana Odbora za mednarodno sodelovanje pri Občinskem svetu
Občine Gornja Radgona. S podano pisno odstopno izjavo z dne 10. 11. 2015 je podal
nepreklicno odstopno izjavo kot član občinskega sveta kakor tudi vseh odborov in komisij
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 7. seji, dne 10. 12. 2015
obravnavala podano odstopno izjavo, prav tako pa je komisija obravnavala predlog za
imenovanje nadomestnega člana.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi obravnave predlaga
občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

V Gornji Radgoni, december 2015

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDSEDNIK:
Robert ŽINKOVIČ, l.r.

PREDLOG

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

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015), 67. in 108. 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) in na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ___ redni seji dne ________
sprejel naslednji

S K L E P

1.

Ugotovi se, da je Antonu Kampušu na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem
10. 11. 2015 prenehalo članstvo v Odboru za gospodarstvo, obrt in podjetništvo pri
Občinskem svetu Občine Gornja Radgona.

2.

Ugotovi se, da je Branku Klunu na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem
23. 11. 2015 prenehalo članstvo v Odboru za gospodarstvo, obrt in podjetništvo pri
Občinskem svetu Občine Gornja Radgona.

3.

Za nadomestna člana Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se imenujeta:
- Alenka ROJKO, članica občinskega sveta in
- Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta.

Številka: 011-1/2014
Datum: ___________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona sta bila bil Anton Kampuš in
Branko Klun kot člana občinskega sveta imenovana za člana Odbora gospodarstvo, obrt in
podjetništvo pri Občinskem svetu Občine Gornja Radgona. Anton Kampuš je s podano pisno
odstopno izjavo z dne 10. 11. 2015 podal nepreklicno odstopno izjavo kot član občinskega
sveta kakor tudi vseh odborov in komisij Občinskega sveta Občine Gornja Radgona. Branko
Klun je dne 23.11.2015 podal odstopno izjavo kot član Odbora gospodarstvo, obrt in
podjetništvo.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 7. seji, dne 10. 12. 2015
obravnavala podani odstopni izjavi, prav tako pa je komisija obravnavala predloge za
imenovanje dveh nadomestnih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi obravnave predlaga
občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

V Gornji Radgoni, december 2015

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDSEDNIK:
Robert ŽINKOVIČ, l.r.

PREDLOG

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

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona
št. 1/2015), petega odstavka 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 79/13, 80/13popravek in 85/14) in na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni seji, dne
__________ sprejel naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona kot predstavnika uporabnikov v svet Javnega zavoda
Knjižnica Gornja Radgona imenuje naslednja dva člana:
Ø Franc GOMBOŠI, kot predstavnik uporabnikov knjižnice,
Ø Klavdija FEKONJA FAŠALEK, kot predstavnica uporabnikov izobraževanja.

Številka: 007-5/2012-U101
Datum: ___________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV:
V 9. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 79/13, 80/13-popravek in 85/14) je v
prvem odstavku določeno, da ima svet zavoda (7) članov, od tega sta dva (2) člana
predstavnika uporabnikov; nadalje je v petem odstavku določeno, da predstavnika
uporabnikov imenujejo ustanoviteljice na predlog direktorja zavoda.
Dne 8. 12. 2015 je direktorica javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona posredovala pisni
predlog in prošnjo za soglasje k dvema navedenima predstavnikoma uporabnikov z
obrazložitvijo in prošnjo, da vse štiri ustanoviteljice (občinski sveti) predlagana kandidata za
nov mandat potrdijo.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 7. seji, dne 10.12.2015
obravnavala predlog direktorice javnega zavoda in na podlagi obravnave predlaga
občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

V Gornji Radgoni, december 2015

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDSEDNIK:
Robert ŽINKOVIČ, l.r.

Priloga:
- predlog direktorice javnega zavoda
Knjižnica Gornja Radgona, z dne 8. 12. 2015
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OBČINSKI SVET OBČINE GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET OBČINE RADENCI
OBČINSKI SVET OBČINE APAČE
OBČINSKI SVET OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

ZADEVA: PREDLOG IN PROŠNJA ZA SOGLASJE K ČLANOMA SVETA ZAVODA JZ KNJIŽNICA GORNJA
RADGONA

Spoštovani,
na podlagi 9. člena, 5. odstavka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona iz leta 2013
vam pošiljam v potrditev predlog za 2 člana Sveta zavoda JZ Knjižnica Gornja Radgona s strani
uporabnikov.

Predlog – predstavnik uporabnikov knjižnice:
Za predstavnika uporabnikov knjižnice predlagam gospoda Gomboši Franca.
Kratka obrazložitev:
Gospod Gomboši je dolgoleten aktiven član naše knjižnice, obiskuje vse naše dogodke in je prav tako aktiven
član našega bralnega kluba. Z njegovim kritičnim in konstruktivnim pristopom zaposlene v knjižnici
vzpodbuja h skrbi za uporabnika in upoštevanja mnenj različnih ciljnih skupin. Ker že več let sodeluje z našim
javnim zavodom, dobro pozna njegovo organizacijo in delovanje in ima opravljeno usposabljanje za člana
sveta zavoda, ga predlagam za člana Sveta zavoda JZKGR.

Predlog – predstavnica uporabnikov izobraževanja:
Za predstavnico uporabnikov izobraževanja predlagam gospo Klavdijo Fekonja Fašalek.
Kratka obrazložitev:
Gospa Fekonja Fašalek je profesorica matematike z večletnimi izkušnjami iz poučevanja v osnovni in srednji
šoli ter izobraževanja odraslih. V našem zavodu kot zunanja sodelavka predava matematiko, poslovno
matematiko, naravoslovje, ekonomiko poslovanja v programih formalnega izobraževanja. Več let je tudi
aktivno vključena v izvajanje počitniških delavnic, ki jih izvajamo v času šolskih počitnic. Aktivno je
sodelovala v evropskih projektih Ministrstva za šolstvo in ESS (UŽU-MI in UŽU-BIPS). Zelo dobro pozna proces
izobraževanja tako odraslih kakor tudi otrok in mladine. Ker že več let sodeluje z našim javnim zavodom,
dobro pozna njegovo organizacijo in delovanje ter je strokovnjak na področju izobraževanje, jo predlagam za
članico Sveta zavoda JZKGR.
Prosim vse štiri ustanoviteljice (občinske svete), za soglasje k predlaganima kandidatoma za 5-letni
mandat.
S spoštovanjem,
Andreja Vučak Hribar, direktorica

Gornja Radgona, 8.12.2015

Javni zavod knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona, T: 02 564 87 11, F: 02 564 87 16,
E: info@lu-gradgona.si, I: www.lu-gradgona.si, matična št.: 5052483, davčna številka: SI25411306

PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09,
51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU, 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 ________ 2015 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Gornja Radgona za leto 2016 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 2016

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
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1

9.117.081
7.050.732
5.560.837
4.767.267
626.670
163.900
3.000
1.489.895
864.695
5.000
23.000
77.200
520.000
371.466
/
/
371.466
/
/
/
1.694.882

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
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.upor.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

674.882
1.020.000
8.576.122
2.841.631
804.242
109.478
1.657.991
63.920
206.000
3.466.352
121.000
1.664.783
530.965
1.149.604
/
2.127.684
2.127.684
140.456
/
20.000
120.456
540.959

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2016

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

/
/
/
/
/
/
/
/
50.000
/
/
/

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2016

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

786.128
786.128
786.128
1.447.086
1.447.086
2

550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2015

1.447.086
- 170.000
-660.959
170.000

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: prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest;
prihodki iz naslova okoljskih dajatev; prihodki iz naslova požarne takse; prihodki iz naslova
namenskih sredstev iz državnega proračuna; 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 2.100,00 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.
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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.
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 2015.
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 2015.
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 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
13. člen
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.
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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 2016 oblikuje v višini 86.000,00 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 30.000,00 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.
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.
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
5

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.
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 2016 dolgoročno zadolžila v skupni vrednosti 786.127 eur, in
sicer v celoti za namene izgradnje javne infrastrukture.
Občina ne bo izdajala poroštev za javne zavode in javna podjetja.
25. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga, se občina lahko v letu 2016 zadolži do višine
6.500.000,00 eur.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2017, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
Številka: 007-4/2014-U120
Gornja Radgona, ________________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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PREDLOG PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2016- 1.obravnava
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

16.799.649,70
5.932.185,68

9.117.080,60
7.050.732,22

54,3
118,9

70 DAVČNI PRIHODKI

5.263.651,00

5.560.836,96

105,7

700 Davki na dohodek in dobiček

4.394.781,00

4.767.266,96

108,5

4.394.781,00

4.767.266,96

108,5

4.394.781,00

4.767.266,96

108,5

626.670,00

626.670,00

100,0

575.500,00

575.500,00

100,0

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

300,00

300,00

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

170.000,00

170.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

1.010,00

1.010,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

10,00

10,00

100,0

10.010,00

10.010,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10,00

10,00

100,0

40.150,00

40.150,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

7000 Dohodnina
70002000 DOHODNINA- ODSTOPLJENI VIR OBČINAM

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine

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

Indeks

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

5.000,00

5.000,00

100,0

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

35.000,00

35.000,00

100,0

50,00

50,00

100,0

100,00

100,00

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
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

239.200,00

163.900,00

68,5

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

237.700,00

162.400,00

68,3

220.000,00

120.000,00

54,6

700,00

700,00

100,0

70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB

5.700,00

5.700,00

100,0

70470700 3268 KOMUN.TAKSE OD FIZ.OSEB IN ZASEB.

2.300,00

3.000,00

130,4

9.000,00

33.000,00

366,7

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

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
70470000 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
704704 Turistična taksa

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

706 Drugi davki
7060 Drugi davki
706099 Drugi davki

Indeks

(2)/(1)
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

71 NEDAVČNI PRIHODKI

668.534,68

1.489.895,26

222,9

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

436.186,00

864.695,26

198,2

566,00

571,00

100,9

500,00

500,00

100,0

71021571 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI

20,00

20,00

100,0

71021572 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI

10,00

15,00

150,0

71021573 KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI

16,00

16,00

100,0

71021574 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI

10,00

10,00

100,0

71021575 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD OBRESTI

10,00

10,00

100,0

435.620,00

864.124,26

198,4

20.000,00

20.000,00

100,0

71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.200,00

1.200,00

100,0

71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.800,00

1.800,00

100,0

71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.800,00

1.800,00

100,0

180.000,00

180.000,00

100,0

71030300 PRIH.OD NAJEMNIN-KIOKSI

8.000,00

8.000,00

100,0

71030400 PRIHODKI OD NAJEMNIN UPRAVNE ZGRADBE

6.000,00

6.000,00

100,0

71030600 PRAZNITEV -PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ

23.000,00

0,00

0,0

71031200 PRIH. OD POD. KONC. ZA VOD. PRAV.

10.000,00

13.000,00

130,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

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

71030200 PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA

71039901 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-UPORABA TELOVADNICE

Indeks

5.200,00

5.200,00

100,0

32.000,00

47.504,26

148,5

120.000,00

553.000,00

460,8

7.500,00

7.500,00

100,0

15.120,00

15.120,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

712 Globe in druge denarne kazni

23.000,00

23.000,00

100,0

7120 Globe in druge denarne kazni

23.000,00

23.000,00

100,0

16.000,00

16.000,00

100,0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

6.000,00

6.000,00

100,0

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

1.000,00

1.000,00

100,0

71039902 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE CERO PUCONCI
71039903 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE KOMUNALA JAVNO PODJETJE G.R.
71039904 NAJEMNINE MARIBORSKI VODOVOD G.R.
71039906 NAJEMNINA OŠO
71039907 Drugi prih. od premoženja-uporaba slačilnic in športnih površin na TŠC Ttate

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

71200100 5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

77.000,00

77.200,00

100,3

77.000,00

77.200,00

100,3

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

17.000,00

17.000,00

100,0

71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.

51.000,00

51.000,00

100,0

9.000,00

9.200,00

102,2

127.348,68

520.000,00

408,3

127.348,68

520.000,00

408,3

5.000,00

5.000,00

100,0

71410003 SAUBERMACHER NAKAZILA NAM.SRED

39.000,00

0,00

0,0

71410500 PRIHODKI OD KOMUN.PRISPEVKOV

70.000,00

500.000,00

714,3

71410600 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK

1.348,68

3.000,00

222,4

71410701 SOF.OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST

2.000,00

2.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI

98.640,00

371.466,00

376,6

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

98.640,00

371.466,00

376,6

98.640,00

371.466,00

376,6

98.640,00

371.466,00

376,6

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

71300073 KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
714100 Drugi nedavčni prihodki

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
72200000 PRIHODKI OD PROD. PREMOŽENJA

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
74000000 PREJETA SRED.IZ NASLOVA TEKOČ.OBVEZ. DRŽ.-FIN.IZRAV.
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
74000103 Spodbuda za varstvena in gojitvena delovišča- ZGS

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

10.768.824,02

1.694.882,38

15,7

2.245.519,94

674.882,38

30,1

2.030.407,29

418.225,11

20,6

372.486,00

0,00

0,0

13.000,00

36.000,00

276,9

Indeks

1.700,00

1.700,00

100,0

74000106 Financiranje po 21. in 23.členu Zakona o financiranju občin

0,00

95.345,34

---

74000114 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO RS- UE Gornja Radgona

0,00

8.232,03

---

31.250,00

0,00

0,0

74000125 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)

731.426,15

180.000,00

24,6

74000126 Vodovodno omrežje- sistem C- sredstva RS

761.440,78

0,00

0,0

0,00

40.000,00

---

74000403 SVRL - SOFIN. MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA

18.498,91

36.947,74

199,7

74000404 PREJETA SREDSTVA MINISTR.-DRUŽINSKI POMOČNIK

22.000,00

20.000,00

90,9

74000405 Projekt "SKUPAJ"

78.605,45

0,00

0,0

124.063,05

217.657,27

175,4

30.000,00

30.000,00

100,0

74010110 Prejeta sredstva od Občine Lenart za SV Slovenijo

15.109,17

0,00

0,0

74010112 Prejeta sredstva od občine Ljutomer za sistem C

78.953,88

187.657,27

237,7

91.049,60

39.000,00

42,8

81.601,76

30.000,00

36,8

9.447,84

9.000,00

95,3

8.523.304,08

1.020.000,00

12,0

718.288,77

0,00

0,0

21.500,00

0,00

0,0

696.788,77

0,00

0,0

7.805.015,31

1.020.000,00

13,1

74130013 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- kohezijski sklad

4.144.747,71

1.020.000,00

24,6

74130014 Vodovodno omrežje sistem C- EU sredstvam, kohezijski sklad

3.424.068,33

0,00

0,0

236.199,27

0,00

0,0

74000118 Sofinanciranje fundacije za šport

74000127 Celostna prometna strategija

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

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
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
74120001 Projekt "CITY COOPERATION"
74120007 Projekt "SKUPAJ"- ESRR

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

74130015 Energetska obnova OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova- ministrstvo za infrastrukturo in prostor
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

17.414.464,52

8.576.121,74

49,3

3.261.344,07

2.841.630,53

87,1

761.808,23

804.242,15

105,6

681.305,02

715.787,03

105,1

642.858,95

668.434,91

104,0

34.211,99

42.491,28

124,2

400003 Položajni dodatek

4.234,08

4.860,84

114,8

4001 Regres za letni dopust

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

Indeks

20.245,60

26.208,79

129,5

400100 Regres za letni dopust

20.245,60

26.208,79

129,5

4002 Povračila in nadomestila

48.801,17

42.613,20

87,3

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

32.872,09

29.289,12

89,1

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

15.929,08

13.324,08

83,7

6.856,44

10.000,00

145,9

6.856,44

10.000,00

145,9

4.600,00

9.633,13

209,4

4.600,00

433,13

9,4

0,00

9.200,00

---

114.084,00

109.477,78

96,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

60.525,44

60.904,52

100,6

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

60.525,44

60.904,52

100,6

46.329,80

45.522,49

98,3

42.886,72

42.180,07

98,4

3.443,08

3.342,42

97,1

403,71

557,06

138,0

403,71

557,06

138,0

649,61

728,75

112,2

649,61

728,75

112,2

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
400901 Odpravnine

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

6.175,44

1.764,96

28,6

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

3.775,44

1.764,96

46,8

401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja

2.400,00

0,00

0,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

2.052.367,80

1.657.990,60

80,8

76.578,35

59.675,00

77,9

402000 Pisarniški material in storitve

8.821,54

8.800,00

99,8

40200070 pisarniški material in storitve

1.850,00

1.980,00

107,0

402001 Čistilni material in storitve

3.302,95

2.400,00

72,7

40200171 čistilni material in storitve

860,00

900,00

104,7

6.521,69

674,00

10,3

500,00

500,00

100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

7.156,31

4.870,00

68,1

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

280,00

280,00

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

402005 Stroški prevajalskih storitev
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
40200674 stroški oglaševalskih storitev

Indeks

453,89

0,00

0,0

12.042,42

7.000,00

58,1

300,00

300,00

100,0

402007 Računalniške storitve

2.598,60

3.400,00

130,8

40200775 računalniške storitve

1.620,00

1.650,00

101,9

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

7.000,00

4.500,00

64,3

402009 Izdatki za reprezentanco

9.993,58

9.350,00

93,6

40200976 izdatki za reprezentanco

2.020,00

2.050,00

101,5

402099 Drugi splošni material in storitve

7.407,21

7.200,00

97,2

40209978 drugi splošni material in storitve

3.850,16

3.821,00

99,2

18.339,89

44.600,00

243,2

402100 Uniforme in službena obleka

500,00

500,00

100,0

40210870 nakup pohištva in rač. opreme

500,00

100,00

20,0

17.154,87

44.000,00

256,5

4021 Posebni material in storitve

402199 Drugi posebni materiali in storitve
40219906 drugi stroški - OU

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 Električna energija

185,02

0,00

0,0

289.437,10

191.947,00

66,3

105.542,55

102.500,00

97,1

40220001 MM210615, TK Radgona reflektorji in kontejner

2.831,92

0,00

0,0

40220002 MM4907, ŠNK Radgona slačilnice

3.164,06

0,00

0,0

40220003 MM229356 ŠNK Radgona reflektorji umetna trava in pomožno igrišče

1.869,17

0,00

0,0

100,00

0,00

0,0

12.628,75

13.130,00

104,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

80.473,96

22.877,00

28,4

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

5.100,00

3.000,00

58,8

3.463,15

3.520,00

101,6
91,4

40220004 MM Spodnja Ščavnica
40220070 električna energija

402203 Voda in komunalne storitve
40220373 voda in komunalne storitve

2.449,89

2.240,00

402204 Odvoz smeti

33.403,06

8.400,00

25,2

40220474 odvozi smeti

14.980,00

15.000,00

100,1
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

7.505,11

5.700,00

76,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

1.808,32

1.780,00

98,4

402206 Poštnina in kurirske storitve

13.267,16

13.000,00

98,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

750,00

700,00

93,3

100,00

100,00

100,0

17.647,91

14.897,30

84,4

10.707,47

9.650,00

90,1

3.596,14

1.000,00

27,8

255,30

597,30

234,0

3.089,00

3.650,00

118,2

94,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

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

4024 Izdatki za službena potovanja

Indeks

11.956,68

11.300,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

1.586,65

1.550,00

97,7

40240070 dnevnice za službena potovanja v državi

100,00

100,00

100,0

402402 Stroški prevoza v državi

8.620,03

8.000,00

92,8

40240271 stroški prevoza v državi

1.650,00

1.650,00

100,0

4025 Tekoče vzdrževanje

1.207.652,61

1.045.460,38

86,6

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

17.952,11

8.200,00

45,7

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

19.828,00

13.328,00

67,2

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

91.823,48

129.405,16

140,9

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

85.855,04

45.000,00

52,4

27.528,58

27.500,00

99,9

402504 Zavarovalne premije za objekte

125.601,97

22.000,00

17,5

40250474 zavarovalne premije za objekte

1.580,77

1.600,00

101,2

40250373 vzdrževanje pokopališč

40250475 zavarovalne premije za objekte
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 Zavarovalne premije za opremo
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

200,00

220,00

110,0

36.223,80

31.278,52

86,4

9.550,90

600,00

6,3

16.066,03

10.000,00

62,2

775.091,93

178.000,00

23,0

40259901 letno vzdrževanje

0,00

279.081,14

---

40259902 zimsko vzdrževanje

0,00

298.897,56

---

350,00

350,00

100,0

34.199,40

16.309,52

47,7

734,00

630,00

85,8

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

15.674,54

3.500,00

22,3

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

5.611,34

0,00

0,0

100,00

100,00

100,0

12.079,52

12.079,52

100,0

396.555,86

273.801,40

69,0

40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

40260670 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4029 Drugi operativni odhodki
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402905 Sejnine udeležencem odborov
40290571 sejnine
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)
92,9

Indeks

6.350,42

5.900,00

56.631,00

46.985,00

83,0

11.800,00

11.900,00

100,9

1.216,35

1.217,00

100,1

36.771,18

25.500,00

69,4

9.583,30

8.995,00

93,9

800,00

0,00

0,0

104,00

113,00

108,7

402931 Plačila bančnih storitev

6.250,00

12.240,00

195,8

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

3.000,00

0,00

0,0

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS

1.167,70

0,00

0,0

256.931,91

146.701,40

57,1

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
40293074 plačila storitev UJP

402999 Drugi operativni odhodki
40299975 materialni stroški, čist. akcije, prireditve

500,00

500,00

100,0

5.450,00

5.750,00

105,5

0,00

8.000,00

---

133.084,04

63.920,00

48,0

133.084,04

63.920,00

48,0

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

8.110,69

7.920,00

97,7

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

124.973,35

56.000,00

44,8

200.000,00

206.000,00

103,0

20.000,00

120.000,00

600,0

20.000,00

120.000,00

600,0

40299976 dotacije drugim organizacijam
402999905 Priprava in tisk monografije

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

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva

180.000,00

86.000,00

47,8

409100 Proračunska rezerva

180.000,00

86.000,00

47,8

41 TEKOČI TRANSFERI

3.675.876,40

3.466.351,84

94,3

124.493,70

121.000,00

97,2

53.551,28

35.000,00

65,4

53.551,28

35.000,00

65,4

70.942,42

86.000,00

121,2

4.692,92

6.000,00

127,9

66.249,50

80.000,00

120,8

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

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

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

1.762.783,30

1.664.783,12

94,4

7.000,00

14.000,00

200,0

7.000,00

14.000,00

200,0

1.900,00

1.000,00

52,6

1.900,00

1.000,00

52,6

Indeks

(2)/(1)

1.753.883,30

1.649.783,12

94,1

411900 Regresiranje prevozov v šolo

199.306,31

152.000,00

76,3

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

379.016,27

330.000,00

87,1

49.000,00

49.000,00

100,0

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

1.046.486,52

1.036.983,12

99,1

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

50.925,04

60.000,00

117,8

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

29.149,16

21.800,00

74,8
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v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

529.117,85

530.965,00

100,4

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

529.117,85

530.965,00

100,4

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

358.237,66

512.209,00

143,0

412000001 Športna vzgoja šoloobveznoh otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-7- strokovni kader

825,00

0,00

0,0

412000002 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-7- materialni stroški izvedbe programa

549,00

0,00

0,0

412000003 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-7- najem oz.uporabo objektov

766,50

0,00

0,0

412000004 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-9- strokovni kader

825,00

0,00

0,0

412000006 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-10- strokovni kader

825,00

0,00

0,0

412000007 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-10- materialni stroški izvedbe programa

549,00

0,00

0,0

412000008 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport U-10- najem oz.uporaba objektov

830,00

0,00

0,0

412000009 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-11- strokovni kader

908,00

0,00

0,0

412000010 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-12- strokovni kader

908,00

0,00

0,0

412000011 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-12- materialni stroški izvedbe programa

549,00

0,00

0,0

412000012 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-12- materialni stroški izvedbe programa

913,00

0,00

0,0

412000016 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole U-15- strokovni kader

990,00

0,00

0,0

412000017 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole U-15- materialni stroški izvedbe programa

549,00

0,00

0,0

412000018 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole U-15- najem oz.uporaba objektov

976,00

0,00

0,0

1.345,00

0,00

0,0

739,00

0,00

0,0

412000021 Športni objekti- upravljanje in vzdrževanje športnih površin in objektov

5.120,08

0,00

0,0

412000022 Kakovostni šport članov- uporaba oz.najem objektov

1.704,00

0,00

0,0

412000023 Razvojne in strokovne naloge v športu- za spopolnjevanje strokovnega kadra

1.604,50

0,00

0,0

412000024 Razvojne in strokovne naloge v športu- za usposabljanje strokovnega kadra

1.495,00

0,00

0,0

42.147,64

0,00

0,0

412000026 Športna rekreacija- najem oz.uporaba objekta

5.273,87

0,00

0,0

412000027 Vrhunski šport- športni dodatek za kategorizirane športnike

2.072,75

0,00

0,0

412000028 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole malčki- strokovni kader

825,00

0,00

0,0

412000029 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole malčki- najem oz. uporaba objekta

994,00

0,00

0,0

412000030 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole malčki- materialni stroški izvedbe programa

343,00

0,00

0,0

412000031 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki- strokovni kader

908,00

0,00

0,0

1.596,00

0,00

0,0

412000033 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki- materialni stroški izvedbe programa

343,00

0,00

0,0

412000034 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III. stopnjo športne šole starejši dečki- strokovni kader

990,00

0,00

0,0

1.453,00

0,00

0,0

343,00

0,00

0,0

412000037 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole mladinci- strokovni kader

1.249,00

0,00

0,0

412000038 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole mladinci- najem oz.uporaba objekta

1.090,00

0,00

0,0

412000039 Posebni programi- za športni tabor Pohorje

718,00

0,00

0,0

412000040 Posebni programi za program Hura prosti čas Gornja Radgona

189,00

0,00

0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

412000019 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole- strokovni kader
412000020 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole- najem oz.uporaba objektov

412000025 Delovanje društev, zvez, zavodov- stroški delovanja društva

412000032 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki- najem oz. uporaba objekta

412000035 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III. stopnjo ššportne šole starejši dečki- najem oz. uporaba objekta
412000036 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III. stopnjo športne šole starejši dečki- materialni stroški izvedbe programa

Indeks
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412000041 Posebni programi za program Odprimo šolske telovadnice

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

Indeks

90,00

0,00

0,0

412000042 Šolska vzgoja šoloobveznih otrok- sofinanciranje stroškov udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih

615,00

0,00

0,0

412000043 Posebni programi-začetni tečaj

359,00

0,00

0,0

412000044 Športna vzgoja predšolskih otrok za program Ciciban planinec- za strokovni kader

150,00

0,00

0,0

412000045 Športna vzgoja predšolskih otrok za program Ciciban planinec- za objekt

150,00

0,00

0,0

412000046 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 1. razred- za strokovni kader

58,00

0,00

0,0

412000047 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba- planinska šola in pohodi 1.razred- za objekt

58,00

0,00

0,0

412000048 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba- planinska šola in pohodi 2-3 razred- za strokovni kader

86,50

0,00

0,0

412000049 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 2-3 razred- za objekt

86,50

0,00

0,0

412000050 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 4-5 razred- za strokovi kader

86,50

0,00

0,0

412000051 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 4-5 razred- za objekt

86,50

0,00

0,0

412000052 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba- planinska šola in izleti 6-7 razred-za strokovni kader

86,50

0,00

0,0

412000053 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in izleti 6-7 razred- za objekt

86,50

0,00

0,0

468,00

0,00

0,0

1.077,00

0,00

0,0

412000060 Posebni programi- za Tura mladinskega odseka: Begunjščica-Stol

108,00

0,00

0,0

412000061 Posebni programi- za Tura srednješolcev in študentov POmurja in Podravja na Sauleck

108,00

0,00

0,0

412000062 Posebni programi- za zimski vzpon na Ivanščico-Hrvaško Zagorje

108,00

0,00

0,0

412000063 Posebni programi- za pohod Velika PLanina, Gradišče, konj

189,00

0,00

0,0

81,00

0,00

0,0

161,00

0,00

0,0

90,00

0,00

0,0

412000067 POsebni programi- za pohod Mali Golak

129,00

0,00

0,0

412000068 Posebni programi- za pohod Petzeck-visoke ture

189,00

0,00

0,0

60,00

0,00

0,0

401,00

0,00

0,0

1.194,25

0,00

0,0

415,67

0,00

0,0

412000073 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za V.stopnjo športne šole mladinci- za strokovni kader

1.670,33

0,00

0,0

412000074 Kakovostno šport članov- za uporabo oz.najem objekta-člani

2.842,87

0,00

0,0

412000075 Kakovostni šport članov- za uporabo oz.najem objekta-trap

871,08

0,00

0,0

412000076 Športne prireditve- 18.pokal mesta Radgona

541,00

0,00

0,0

412000077 Športne prireditve- Praska 2014

222,00

0,00

0,0

412000079 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini rokomet- strokovni kader

731,47

0,00

0,0

1.511,19

0,00

0,0

412000081 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini rokomet- materialni stroški izvedbe programa

486,72

0,00

0,0

412000082 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki-A- strokovni kader

804,41

0,00

0,0

2.746,64

0,00

0,0

412000084 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki A- materialni stroški izvedbe programa

486,72

0,00

0,0

412000085 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- za strokovni kader

877,85

0,00

0,0

412000058 Posebni programi-za Orientacijska tekmovanja
412000059 Posebni programi-za Planinski tabor mladih-Soriška planina

412000064 POsebni programi- za pohod Planina Krstenica; Krsteniški stog
412000065 Posebni programi- za pohod Košutica Karavanke
412000066 Posebni programi- za pohod Dobrča

412000069 POsebni programi- za pohod Dolina Krme-Kredarica Triglav
412000070 Športne prireditve- za nočno orientacijsko tekmovanje Eksponent
412000071 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za III.stopnjo športne šole pionirji- strokovni kader
412000072 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za III.stopnjo športne šole pionirji- materialni stroški

412000080 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini rokomet- najem oz.uporaba objekta

412000083 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zas II.stopnjo športne šole mlajši dečki A-najem oz.uporaba objekta
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3.341,11

0,00

0,0

486,72

0,00

0,0

412000088 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- strokovni kader

11,35

0,00

0,0

412000089 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- najem oz.uporaba objekta

18,10

0,00

0,0

6,70

0,00

0,0

526,00

0,00

0,0

412000093 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, drugi programi interesne vadbe- za kader

46,00

0,00

0,0

412000094 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, drugi programi interesne vadbe- objekt

92,50

0,00

0,0

412000095 Športna vzgoja predšolskih otrok programi redne vadbe-treningi tenisa- za strokovni kader

140,50

0,00

0,0

412000096 Športna vzgoja predšolskih otrok, programi redne vadbe- treningi tenisa- za objekt

140,50

0,00

0,0

412000097 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, programi reden vadbe- treningi tenisa- za kader

52,00

0,00

0,0

412000098 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, programi redne vadbe- treningi tenisa- za objekt

52,00

0,00

0,0

412000099 Športne prireditve- Teniški turnir žrebanih dvojic

135,00

0,00

0,0

412000100 Športne prireditve- teniški turnir po starem

135,00

0,00

0,0

412000101 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, drugi programi interesne vadbe šoloobveznih otrok- za kader

83,00

0,00

0,0

412000102 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, drugi programi interesne vadbe- za objekt

83,00

0,00

0,0

412000103 Športne prireditve- POmurje open turnir trojk

441,00

0,00

0,0

412000104 Športna rekreacija, tenis članice-za najem oziroma uporabo objekta

168,50

0,00

0,0

412000105 Športna rekreacija, tenis člani- za najem oz.uporabo objekta

291,00

0,00

0,0

412000106 Posebni programi, za pohod v sredogorje na goro Sv.Trije kralji

36,00

0,00

0,0

412000107 Posebni programi, za spomladanski pohod v sredogorje (Okrešelj)

72,00

0,00

0,0

412000109 Posebni programi-razgibajmo se skupaj za vse generacije

247,00

0,00

0,0

412000110 Posebni programi-za smučarski tečaj

707,00

0,00

0,0

412000111 A-redna dejavnost društva

11.662,79

0,00

0,0

412000112 B-izvedeni projekti in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležba na revijah in srečanjih

14.733,46

0,00

0,0

412000113 C-strokovno izobraževanje članov društva

1.550,00

0,00

0,0

412000114 D-materialni stroški namenjeni za izvedbo programov ter nakup opreme in osnovnih sredstev

3.331,97

0,00

0,0

412000115 SMC- STRANKA MODERNEGA CENTRA

3.436,21

3.436,21

100,0

412000116 Projekt "Starejši za boljšo kakovost življenja doma"

1.000,00

0,00

0,0

412000118 Športna vzgoja šoloobveznih otrok-športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za IV. stopnjo športne šole (kadeti, za letni obseg vadbe 120-1100 ur), strokovni kad

1.093,00

0,00

0,0

412000119 Športna vzgoja šoloobveznih otrok-športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za IV.stopnjo športne šole (kadeti,za letni obseg vadbe 120-1100 ur), najem oz.upora

2.171,00

0,00

0,0

412000120 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole (mlajši dečki U-11,za letni obseg vadbe 100-400 ur), mate.stroški izvedbe progr

549,00

0,00

0,0

412000121 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole (mlajši dečki U-11,za letni obseg vadbe 100-400 ur); najem oz.uporaba objektov

913,00

0,00

0,0

412000122 POsebni programi- za pohod na Bričnik

215,00

0,00

0,0

412000123 Športne prireditve : Osmica

150,00

0,00

0,0

412000124 Športne prireditve: turnir sprejem v EU

386,00

0,00

0,0

412000125 Športna rekreacija Fitnes Apače- za najem oziroma uporabo objekta

168,50

0,00

0,0

412000126 Športna vzgoja predšolskih otrok-interesna športna vzgoja predšolskih otrok programi redne vadbe- rekreacija za otroke za kader in objekt

219,00

0,00

0,0

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKI DEMOKRATI

2.215,45

2.215,45

100,0

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2.004,46

2.004,46

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

412000086 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole za najem oz.uporabo objekta
412000087 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- materialni stroški izvedbe programa

412000090 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- materialni stroški izvedbe programa
412000091 Športne prireditve- 27.memorial Mateja Klopčiča

Indeks
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41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2.720,34

2.720,34

100,0

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

3.300,57

3.300,57

100,0

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

7.672,92

5.078,97

66,2

1.259.481,55

1.149.603,72

91,3

102.000,00

100.000,00

98,0

102.000,00

100.000,00

98,0

12.842,52

13.392,52

104,3

12.842,52

13.392,52

104,3

1.076.297,96

930.970,20

86,5

432.968,73

403.317,72

93,2

2.261,48

0,00

0,0

317,50

0,00

0,0

1.110,33

0,00

0,0

150,50

0,00

0,0

1.300,00

0,00

0,0

41330001 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- KULTPROTUR in TIC G.Radgona

94.750,00

113.788,00

120,1

41330002 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- MLADINSKI CENTER

19.145,00

19.145,00

100,0

41330003 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- TIC in GRAD NEGOVA

19.560,00

12.100,00

61,9

41330004 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- ŠPITAL

20.557,00

8.979,00

43,7

351.052,82

246.817,98

70,3

41330201 Izdatki za blago in storitve- KULTPROTUR in TIC G.R.

36.805,00

29.722,50

80,8

41330202 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve KULTPROTUR

38.900,00

38.900,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

413 Drugi tekoči domači transferi
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
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413300001 Športna vzgoja šoloobveznih otrok- naučimo se plavati
413300002 Športne prireditve- 19.jesenski kros
413300003 Stroški udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih
413300004 Športne prireditve- 1.mednarodni tek ob 10.obletnici vstopa v EU
413300005 Športna vzgoja predšolskih otrok- naučimo se plavati

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

Indeks

41330203 Izdatki za blago in storitve- KINO in KULTURNI DOM

1.320,00

0,00

0,0

41330204 Izdatki za blago in storitve- MLADINSKI CENTER

8.874,66

11.190,00

126,1
97,2

41330205 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve MLADINSKI CENTER
41330206 Izdatki za blago in storitve- TIC in GRAD NEGOVA
41330207 Izdatki za blago in storitve- prireditve GRAD NEGOVA
41330208 Izdatki za blago in storitve- ŠPITAL
41330209 Izdatki za blago in storitve- prireditve ŠPITAL

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

4.115,34

4.000,00

22.782,08

15.690,00

68,9

4.407,92

10.500,00

238,2

15.919,60

11.820,00

74,3

0,00

5.000,00

---

68.341,07

105.241,00

154,0

68.341,07

105.241,00

154,0
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI

10.365.276,58

2.127.683,67

20,5

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

10.365.276,58

2.127.683,67

20,5

35.865,31

170.000,00

474,0

35.865,31

0,00

0,0

0,00

170.000,00

---

33.815,31

8.300,00

24,6

2.500,00

3.000,00

120,0
100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4200 Nakup zgradb in prostorov
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov

4202 Nakup opreme
420200 Nakup pisarniškega pohištva
42020070 nakup pisarniškega pohištva

Indeks

200,00

200,00

6.526,54

5.000,00

76,6

100,00

100,00

100,0

420221 Nakup laboratorijske opreme

8.455,70

0,00

0,0

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

9.991,53

0,00

0,0

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

982,96

0,00

0,0

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

1.948,54

0,00

0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

3.110,04

0,00

0,0

656,98

3.000,00

456,6

656,98

3.000,00

456,6

15,7

420202 Nakup strojne računalniške opreme
42020271 nakup računalnikov in prog. opreme

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

9.709.014,64

1.523.441,77

420401 Novogradnje

8.590.914,75

455.805,00

5,3

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.089.668,36

1.016.503,77

93,3

42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

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

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč

4207 Nakup nematerialnega premoženja
420703 Nakup licenčne programske opreme

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
420801 Investicijski nadzor
420802 Investicijski inženiring
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
42080407 Prostorska dokumentacija- OPN
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

28.431,53

51.133,00

179,9

72.158,33

60.000,00

83,2

62.008,33

43.000,00

69,4

10.150,00

17.000,00

167,5

45.000,00

93.432,00

207,6

45.000,00

93.432,00

207,6

0,00

2.433,90

---

0,00

2.433,90

---

468.766,01

267.076,00

57,0

218.715,52

6.500,00

3,0

36.981,70

0,00

0,0

167.626,17

260.576,00

155,5

28.136,20

0,00

0,0

17.306,42

0,00

0,0
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(1)

(2)

(2)/(1)

111.967,47

140.455,70

125,4

79.967,47

20.000,00

25,0

79.967,47

20.000,00

25,0

79.967,47

20.000,00

25,0

32.000,00

120.455,70

376,4

32.000,00

120.455,70

376,4

32.000,00

89.055,70

278,3

0,00

23.000,00

---

43230007 Investicije KULTPROTUR in TIC G.R.

0,00

5.400,00

---

43230008 Investicije ŠPITAL

0,00

3.000,00

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
432300008 Investicije Grad Negova

Indeks

Stran 16 od 19

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

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJK

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

(2)/(1)

-614.814,82

540.958,86

---

-482.296,78

604.307,86

---

-1.005.034,79

742.749,85

---

(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)
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

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

0,00

0,00

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

---

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

0,00

---

0,00

0,00

---

0,00

0,00

---

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)

0,00

50.000,00

---

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

50.000,00

---

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila

Indeks

0,00

50.000,00

---

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

0,00

50.000,00

---

441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

0,00

50.000,00

---

-50.000,00

---

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

0,00
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C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

Indeks

3.012.518,43

786.127,50

26,1

50 ZADOLŽEVANJE

3.012.518,43

786.127,50

26,1

500 Domače zadolževanje

3.012.518,43

786.127,50

26,1

3.012.518,43

786.127,50

26,1

3.012.518,43

786.127,50

26,1

2.551.003,23

1.447.086,36

56,7

55 ODPLAČILA DOLGA

2.551.003,23

1.447.086,36

56,7

550 Odplačila domačega dolga

2.551.003,23

1.447.086,36

56,7

2.551.003,23

1.447.086,36

56,7

72.727,32

72.727,32

100,0

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

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

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
55010101 Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.
55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

66.666,72

100,0

55010105 Dolgoročni kredit SKB Banka- za infrastrukturo

126.609,19

0,00

0,0

55010108 Dolgoročni kredit Hypo- javna infrastruktura

390.000,00

0,00

0,0

55010111 Dolgoročni kredit Sparkasse- projekt SKUPAJ

695.000,00

0,00

0,0

1.200.000,00

1.200.000,00

100,0

55010115 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 650.000

0,00

50.000,04

---

55010116 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 750.000

0,00

57.692,28

---

55010113 Dolgoročni kredit Hypo premostitveni- 1.200.000

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

-153.299,62

-170.000,00 110,9

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

461.515,20

-660.958,86

---

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

614.814,82

-540.958,86

---

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

0,00

170.000,00
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PREDLOG PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2016- 1.obravnava
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gornja Radgona za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

OBČINSKI SVET

(2)/(1)

110.519,95

90.148,00

81,6

89.040,29

73.828,00

82,9

89.040,29

73.828,00

82,9

89.040,29

73.828,00

82,9

35.390,34

24.500,00

69,2

402009 Izdatki za reprezentanco

700,00

700,00

100,0

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

630,00

630,00

100,0

29.170,00

19.170,00

65,7

4.890,34

4.000,00

81,8

21.500,00

21.500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

21.000,00

21.000,00

100,0

1.476,00

0,00

0,0

1.476,00

0,00

0,0

21.349,95

18.756,00

87,9

3.436,21

3.436,21

100,0

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKI DEMOKRATI

2.215,45

2.215,45

100,0

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2.004,46

2.004,46

100,0

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2.720,34

2.720,34

100,0

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

3.300,57

3.300,57

100,0

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

7.672,92

5.078,97

66,2

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta
010101 Stroški sej OS

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

010103 Stroški izvedbe lokalnih volitev
402999 Drugi operativni odhodki

010105 Financiranje političnih strank
412000115 SMC- STRANKA MODERNEGA CENTRA
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A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
010106 Delovanje svetniških skupin
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

(2)/(1)

9.324,00

9.072,00

97,3

9.324,00

9.072,00

97,3

4.609,66

5.000,00 108,5

4.609,66

5.000,00

108,5

4.609,66

5.000,00

108,5

4.609,66

5.000,00

108,5

402009 Izdatki za reprezentanco

607,44

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

4.002,22

5.000,00

124,9

16.870,00

11.320,00

67,1

16.870,00

11.320,00

67,1

7.900,00

7.000,00

88,6

7.900,00

7.000,00

88,6

7.900,00

7.000,00

88,6

8.970,00

4.320,00

48,2

4.500,00

0,00

0,0

4.500,00

0,00

0,0

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

1.000,00

850,00

85,0

1.000,00

850,00

85,0

470,00

470,00

100,0

470,00

470,00

100,0

03029002 Mednarodno sodelovanje občin
030290 Mednarodno sodelovanje

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
040301 Uradne objave v uradnem glasilu in tiskanih medijih
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

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

040392 Stroški praznovanja občinskega praznika
402999 Drugi operativni odhodki

040396 Stroški praznovanja dneva reformacije
402999 Drugi operativni odhodki

040398 Komemoracija
402999 Drugi operativni odhodki

Stran: 2 od 51

A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

(2)/(1)

ŽUPAN

75.272,67

71.990,16

95,6

01

POLITIČNI SISTEM

59.272,67

61.990,16 104,6

0101

Politični sistem

59.272,67

61.990,16

104,6

59.272,67

61.990,16

104,6

21.280,00

20.966,40

98,5

19.980,00

19.966,40

99,9

1.300,00

1.000,00

76,9

31.992,67

35.023,76

109,5

24.949,92

26.928,84

107,9

1.317,36

1.599,60

121,4

400100 Regres za letni dopust

100,00

450,00

450,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

457,96

850,08

185,6

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

2.324,65

2.516,90

108,3

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.723,13

1.865,63

108,3

139,22

85,30

61,3

401200 Prispevek za zaposlovanje

34,25

28,44

83,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

26,27

150,73

573,8

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

96,36

48,24

50,1

3,52

0,00

0,0

820,03

500,00

61,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

16.000,00

10.000,00

62,5

16.000,00

10.000,00

62,5

10.000,00

9.000,00

90,0

10.000,00

9.000,00

90,0

10.000,00

9.000,00

90,0

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

010132 Nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije podžupana
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

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

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
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A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040321 Pokroviteljstva občine
402999 Drugi operativni odhodki

040323 sprejem najuspešnejših devetošolcev
402999 Drugi operativni odhodki

(2)/(1)

6.000,00

1.000,00

16,7

5.000,00

0,00

0,0

5.000,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

(2)/(1)

NADZORNI ODBOR

7.315,00

7.315,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

7.315,00

7.315,00 100,0

0203

Fiskalni nadzor

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

7.315,00

7.315,00

100,0

7.315,00

7.315,00

100,0

7.315,00

7.315,00

100,0

854,00

500,00

58,6

6.461,00

6.815,00

105,5
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

OBČINSKA UPRAVA

(2)/(1)

16.975.281,98

8.132.937,55

47,9

33.778,92

8.340,00

24,7

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

26.778,92

3.840,00

14,3

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

26.778,92

3.840,00

14,3

3.550,00

3.840,00

108,2

800,00

0,00

0,0

2.750,00

3.840,00

139,6

5.608,92

0,00

0,0

5.608,92

0,00

0,0

17.620,00

0,00

0,0

17.620,00

0,00

0,0

7.000,00

4.500,00

64,3

7.000,00

4.500,00

64,3

7.000,00

4.500,00

64,3

7.000,00

4.500,00

64,3

279.324,53

246.879,90

88,4

10.159,22

10.329,90

101,7

020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 Plačila bančnih storitev

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

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

0402

Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

4.977,60

9.029,90

181,4

4.977,60

9.029,90

181,4

402007 Računalniške storitve

2.598,60

3.400,00

130,8

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

2.379,00

3.196,00

134,3

0,00

2.433,90

---

040201 Prostorski informacijski sistem

420703 Nakup licenčne programske opreme

Stran: 6 od 51

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
04029002 Elektronske storitve
040292 Uradna spletna stran občine

5.181,62

1.300,00

25,1

5.181,62

1.300,00

25,1

5.181,62

1.300,00

25,1

269.165,31

236.550,00

87,9

269.165,31

236.550,00

87,9

0,00

170.000,00

---

0,00

170.000,00

---

22.800,00

15.800,00

69,3

22.000,00

15.000,00

68,2

800,00

800,00

100,0

15.500,00

15.750,00

101,6

2.800,00

3.000,00

107,1

10.350,00

10.350,00

100,0

550,00

600,00

109,1

1.200,00

1.200,00

100,0

600,00

600,00

100,0

35.865,31

0,00

0,0

35.865,31

0,00

0,0

150.000,00

35.000,00

23,3

2.439,00

3.000,00

123,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

125.526,80

22.000,00

17,5

402512 Zavarovalne premije za opremo

16.034,20

10.000,00

62,4

6.000,00

0,00

0,0

45.000,00

0,00

0,0

45.000,00

0,00

0,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

0403

(2)/(1)

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040215 Nakup gradu Šahenturn z okolico
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov

040304 Pravno zastopanje občine
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

040306 Poslovna stavba Maistrov Trg 2
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

040312 Nakup stanovanja Arcont v Sp.Ščavnici
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

040313 Zavarovalne premije
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

040314 Nakup zemljišč- prašičereja Podgrad
420600 Nakup zemljišč
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400003 Položajni dodatek

821.419,71

(2)/(1)

893.686,54 108,8

9.558,30

8.970,00

93,9

9.558,30

8.970,00

93,9

9.558,30

8.970,00

93,9

9.558,30

8.970,00

93,9

811.861,41

884.716,54

109,0

773.053,36

848.166,54

109,7

661.216,14

740.724,54

112,0

475.676,99

533.773,32

112,2

31.664,52

37.650,84

118,9

4.234,08

4.860,84

114,8

400100 Regres za letni dopust

12.517,60

20.318,41

162,3

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

23.543,52

22.488,48

95,5

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

12.976,08

11.971,08

92,3

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

6.856,44

10.000,00

145,9

400900 Jubilejne nagrade

4.600,00

433,13

9,4

0,00

9.200,00

---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

45.827,21

50.360,43

109,9

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

33.969,09

34.364,34

101,2

2.744,46

2.776,39

101,2

401200 Prispevek za zaposlovanje

310,69

437,67

140,9

401300 Prispevek za starševsko varstvo

517,82

523,85

101,2

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

3.377,64

1.565,76

46,4

401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja

2.400,00

0,00

0,0

400901 Odpravnine

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Veljavni proračun
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Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
060303 Materialni stroški - občinska uprava

(2)/(1)

105.360,19

94.342,00

89,5

402000 Pisarniški material in storitve

7.321,54

7.300,00

99,7

402001 Čistilni material in storitve

2.472,95

2.400,00

97,1

673,90

674,00

100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

5.473,06

4.470,00

81,7

402009 Izdatki za reprezentanco

2.536,14

2.500,00

98,6

402099 Drugi splošni material in storitve

226,18

0,00

0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

155,78

0,00

0,0

185,02

0,00

0,0

402200 Električna energija

10.539,00

11.000,00

104,4

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

11.882,00

10.427,00

87,8

706,00

720,00

102,0

402204 Odvoz smeti

3.403,06

3.400,00

99,9

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

5.827,00

4.900,00

84,1

10.605,00

10.600,00

100,0
100,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

40219906 drugi stroški - OU

402203 Voda in komunalne storitve

402206 Poštnina in kurirske storitve
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

3.300,51

3.300,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

2.637,10

0,00

0,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil

158,00

0,00

0,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

701,00

700,00

99,9

4.500,00

4.500,00

100,0

21.176,49

19.000,00

89,7

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

500,00

0,00

0,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

365,61

0,00

0,0

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

2.234,00

2.234,00

100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

5.096,42

5.000,00

98,1

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

1.216,35

1.217,00

100,1

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS

1.167,70

0,00

0,0

300,38

0,00

0,0

2.977,03

4.700,00

157,9

2.977,03

4.700,00

157,9

3.500,00

8.400,00

240,0

3.500,00

8.400,00

240,0

402999 Drugi operativni odhodki

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

060322 Občinska blagajna
402931 Plačila bančnih storitev
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
402199 Drugi posebni materiali in storitve
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

(2)/(1)

38.808,05

36.550,00

94,2

21.888,51

0,00

0,0

1.281,45

0,00

0,0

536,44

0,00

0,0

15.670,13

0,00

0,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

2.611,97

0,00

0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.788,52

0,00

0,0

060307 Nakup opreme

9.619,54

8.000,00

83,2

420200 Nakup pisarniškega pohištva

2.000,00

3.000,00

150,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme

6.526,54

5.000,00

76,6

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

982,96

0,00

0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

110,04

0,00

0,0

7.300,00

23.000,00

315,1

7.300,00

23.000,00

315,1

060308 Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinske stavbe
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

060323 Stroški službenih vozil

0,00

5.550,00

---

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

0,00

4.550,00

---

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

0,00

500,00

---

402304 Pristojbine za registracijo vozil

0,00

500,00

---

303.345,44

221.817,00

73,1

303.345,44

221.817,00

73,1

71.132,00

37.900,00

53,3

30.900,00

30.900,00

100,0

1.404,78

0,00

0,0

506,69

0,00

0,0

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

1.800,00

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

5.683,18

0,00

0,0

21.505,35

30.900,00

143,7

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
402099 Drugi splošni material in storitve
402200 Električna energija

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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070306 Sanacija razpok v javnem zaklonišču Mladinska ul. 4
402999 Drugi operativni odhodki

070307 Sanacija plazov
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

070308 Zbirni center za begunce v Gornji Radgoni
402999 Drugi operativni odhodki

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

070309 Sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Spodnji Ivanjci
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070323 Zamenjava dotrajanih garažnih vrat- gasilski dom Gornja Radgona
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402999 Drugi operativni odhodki

(2)/(1)

0,00

7.000,00

---

0,00

7.000,00

---

35.232,00

0,00

0,0

35.232,00

0,00

0,0

5.000,00

0,00

0,0

5.000,00

0,00

0,0

232.213,44

183.917,00

79,2

182.213,44

163.917,00

90,0

182.213,44

163.917,00

90,0

0,00

20.000,00

---

0,00

20.000,00

---

50.000,00

0,00

0,0

50.000,00

0,00

0,0

5.500,00

5.500,00 100,0

5.500,00

5.500,00

100,0

5.500,00

5.500,00

100,0

5.500,00

5.500,00

100,0

104,00

0,00

0,0

5.396,00

5.500,00

101,9
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10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

(2)/(1)

213.679,42

127.269,90

59,6

213.679,42

127.269,90

59,6

213.679,42

127.269,90

59,6

101.640,19

49.280,90

48,5

73.391,04

36.836,07

50,2

400100 Regres za letni dopust

6.313,20

3.162,92

50,1

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

6.348,09

3.400,32

53,6

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

1.600,00

0,00

0,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

7.532,74

3.233,05

42,9

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

5.365,01

2.396,47

44,7

411,55

193,62

47,1

46,60

58,45

125,4

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

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
402999 Drugi operativni odhodki

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

77,65

0,00

0,0

554,31

0,00

0,0

33.808,66

29.989,00

88,7

33.808,66

29.989,00

88,7

78.230,57

48.000,00

61,4

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20.824,67

48.000,00

230,5

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

57.405,90

0,00

0,0

59.234,70

54.000,00

91,2

47.634,70

42.200,00

88,6

47.634,70

42.200,00

88,6

6.808,17

0,00

0,0

6.808,17

0,00

0,0

4.383,56

3.000,00

68,4

4.383,56

3.000,00

68,4

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
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110216 Skupni programi kmetijstva- razpis

(2)/(1)

25.000,00

35.000,00

140,0

25.000,00

35.000,00

140,0

4.442,97

4.200,00

94,5

131,08

0,00

0,0

4.311,89

4.200,00

97,4

7.000,00

0,00

0,0

6.249,50

0,00

0,0

750,50

0,00

0,0

Splošne storitve v kmetijstvu

11.600,00

11.800,00

101,7

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11.600,00

11.800,00

101,7

9.900,00

9.900,00

100,0

131,08

0,00

0,0

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4.800,00

4.800,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

3.468,92

5.100,00

147,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.500,00

0,00

0,0

1.700,00

1.900,00

111,8

1.700,00

1.900,00

111,8

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

110217 Drugi programi v kmetijstvu
402206 Poštnina in kurirske storitve
402999 Drugi operativni odhodki

110219 Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1103

110330 Varovanje živali - veterinarske storitve
402206 Poštnina in kurirske storitve

110332 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
130206 Vzdrževanje mestnih ulic in prometne signalizacije

1.318.575,92

1.772.959,34 134,5

1.318.575,92

1.772.959,34

134,5

692.336,97

636.678,70

92,0

0,00

81.062,53

---

40259901 letno vzdrževanje

0,00

22.622,09

---

40259902 zimsko vzdrževanje

0,00

58.440,44

---

289.336,97

0,00

0,0

289.336,97

0,00

0,0

130207 Tekoče vzdrževanje LC, JP, prometne signalizacije in mestnih ulic- letno vzdrževanje
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
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1302071 Vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije

(2)/(1)

0,00

212.171,74

---

40259901 letno vzdrževanje

0,00

109.140,30

---

40259902 zimsko vzdrževanje

0,00

103.031,44

---

1302072 Vzdrževanje javnih poti, nekategoriziranih cest in prometne signalizacije

0,00

284.744,43

---

40259901 letno vzdrževanje

0,00

147.318,75

---

40259902 zimsko vzdrževanje

0,00

137.425,68

---

23.000,00

33.000,00

143,5

23.000,00

33.000,00

143,5

160.000,00

0,00

0,0

160.000,00

0,00

0,0

220.000,00

25.700,00

11,7

1.600,00

2.000,00

125,0

600,00

700,00

116,7

212.985,46

3.000,00

1,4

4.814,54

3.500,00

72,7

0,00

16.500,00

---

478.063,72

1.009.412,00

211,2

5.267,96

0,00

0,0

5.267,96

0,00

0,0

68.456,93

415.000,00

606,2

67.860,35

405.000,00

596,8

596,58

3.000,00

502,9

0,00

7.000,00

---

113.722,73

0,00

0,0

112.106,03

0,00

0,0

1.616,70

0,00

0,0

130208 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

130210 Tekoče vzdrževanje LC, JP, prometne signalizacije in mestnih ulic- zimska služba
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1302122 Javna snaga
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402999 Drugi operativni odhodki

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

1302100 Modernizacija LC 104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1302103 Modernizacija LC 104051 G.Radgona- Norički Vrh
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

Stran: 14 od 51

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1302106 Modernizacija JP 606151 Sp.Ivanjci-Bračko

(2)/(1)

34.127,53

0,00

33.639,53

0,00

0,0

488,00

0,00

0,0

81.477,00

0,00

0,0

76.914,20

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

1.085,80

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.477,00

0,00

0,0

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

1302120 Modernizacija JP 605121 Plitvički Vrh- Mauko
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1302124 Modernizacija JP 606181 Očeslavci- domačija Križan

0,0

0,00

19.000,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

18.000,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

500,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

500,00

---

---

1302125 Modernizacija JP 606191 Očeslavci- domačija Klemenčič

0,00

37.000,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

36.000,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

500,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

500,00

---

34.011,57

0,00

0,0

34.011,57

0,00

0,0

140.000,00

350.000,00

250,0

140.000,00

350.000,00

250,0

1.000,00

57.412,00

---

1.000,00

57.412,00

---

---

1302136 Preplastitev LK 105151 G.Radgona-Vrečova ulica
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1302137 Panonska ulica R1-230- zamenjava vodovoda in obnova pločnikov
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1302138 Izdelava celostne prometne strategije za Občino Gornja Radgona
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

130214 Modernizacija JP 604931 Zagajski Vrh- Drvanja (Čeh, Jakopec)

0,00

74.000,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

71.500,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

1.000,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

1.500,00

---

---

130301 Modernizacija JP 606752 Negova-šola

0,00

23.000,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

20.000,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

500,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

2.500,00

---
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130302 Modernizacija JP605641- Lastomerci-Geratič (plaz)

(2)/(1)

0,00

34.000,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

32.000,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

1.000,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

1.000,00

---

15.000,00

15.000,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

13029003 Urejanje cestnega prometa
1302132 Izgradnja avtobusnih postajališč
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

13029004 Cestna razsvetljava

---

133.175,23

111.868,64

84,0

133.175,23

111.868,64

84,0

68.036,36

80.000,00

117,6

40220001 MM210615, TK Radgona reflektorji in kontejner

2.831,92

0,00

0,0

40220002 MM4907, ŠNK Radgona slačilnice

3.164,06

0,00

0,0

40220003 MM229356 ŠNK Radgona reflektorji umetna trava in pomožno igrišče

1.869,17

0,00

0,0

100,00

0,00

0,0

28.998,49

30.000,00

103,5
100,0

130250 Javna razsvetljava
402200 Električna energija

40220004 MM Spodnja Ščavnica
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140291 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

1.868,64

1.868,64

23.151,67

0,00

0,0

512,40

0,00

0,0

2.642,52

0,00

0,0

300.158,64

255.750,00

85,2

35.000,00

45.000,00

128,6

35.000,00

45.000,00

128,6

35.000,00

45.000,00

128,6

35.000,00

45.000,00

128,6
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
140321 Lisjakova struga
402999 Drugi operativni odhodki
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140305 Projekt "SKUPAJ"
402005 Stroški prevajalskih storitev
420801 Investicijski nadzor

140308 Turistična in druga prometna signalizacija
402999 Drugi operativni odhodki

140309 Drugi projekti
402999 Drugi operativni odhodki

140314 Sofinanciranje programov v turizmu

(2)/(1)

265.158,64

210.750,00

79,5

2.397,71

20.000,00

834,1

2.397,71

20.000,00

834,1

2.397,71

0,00

0,0

0,00

20.000,00

---

262.760,93

190.750,00

72,6

17.521,69

0,00

0,0

453,89

0,00

0,0

17.067,80

0,00

0,0

14.991,20

25.000,00

166,8

14.991,20

25.000,00

166,8

3.000,00

0,00

0,0

3.000,00

0,00

0,0

6.000,00

6.000,00

100,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

704,06

0,00

0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

414,52

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

188,50

0,00

0,0

4.692,92

6.000,00

127,9

8.500,00

8.500,00

100,0

8.500,00

8.500,00

100,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

1.647,15

0,00

0,0

1.647,15

0,00

0,0

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

140318 RRA Mura
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA
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Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

140323 Izgradnja murske kolesarske poti
420401 Novogradnje

140325 Razvoj blagovne znamke "Gornja Radgona, mesto sejmov in penine"
402999 Drugi operativni odhodki
402999905 Priprava in tisk monografije

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota
402999 Drugi operativni odhodki

150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci
420401 Novogradnje

150205 Zbiranje in ravnanje z odpadki
402204 Odvoz smeti

150244 Investicijsko vzdrževanje CERO Puconci
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

(2)/(1)

139.897,00

142.450,00

101,8

115.897,00

121.885,00

105,2

22.500,00

19.565,00

87,0

1.500,00

1.000,00

66,7

60.403,89

0,00

0,0

60.403,89

0,00

0,0

10.000,00

8.000,00

80,0

10.000,00

0,00

0,0

0,00

8.000,00

---

5.579.739,08

325.730,40

5,8

5.579.739,08

325.730,40

5,8

57.512,99

23.581,40

41,0

15.512,99

8.581,40

55,3

15.512,99

8.581,40

55,3

12.000,00

0,00

0,0

12.000,00

0,00

0,0

30.000,00

5.000,00

16,7

30.000,00

5.000,00

16,7

0,00

10.000,00

---

0,00

10.000,00

---
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(1)
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo
150203 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop) - Občina Gornja Radgona
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402200 Električna energija
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

(2)/(1)

5.498.877,03

302.149,00

5,5

5.479.077,03

0,00

0,0

692,40

0,00

0,0

7.398,48

0,00

0,0

450,00

0,00

0,0

520,00

0,00

0,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

4.084,14

0,00

0,0

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

1.525,00

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

7.485,84

0,00

0,0

420221 Nakup laboratorijske opreme

8.455,70

0,00

0,0

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

9.991,53

0,00

0,0

5.227.583,71

0,00

0,0

45.825,45

0,00

0,0

355,00

0,00

0,0

420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor

120.139,35

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

27.612,00

0,00

0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

16.958,43

0,00

0,0

150215 Kanalizacijsko omrežje G.Radgona

0,00

269.649,00

---

420401 Novogradnje

0,00

263.305,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

6.344,00

---

0,00

5.000,00

---

0,00

5.000,00

---

0,00

27.500,00

---

0,00

27.500,00

---

7.500,00

0,00

0,0

7.500,00

0,00

0,0

12.300,00

0,00

0,0

407,03

0,00

0,0

11.892,97

0,00

0,0

150218 Javna pooblastila- JP Komunala Radgona, d.o.o.
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

150219 Vodenje katastra- JP Komunala Radgona, d.o.o.
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

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

150242 Vzdrževanje čistilnih naprav
402200 Električna energija
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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15029003 Izboljšanje stanja okolja
150243 Zemeljski izkop na lokaciji opuščenega glinokopa

23.349,06

0,00

0,0

23.349,06

0,00

0,0

23.349,06

0,00

0,0

3.961.508,60

683.425,16

17,3

113.514,83

122.820,00

108,2

30.978,00
30.978,00

40.000,00
40.000,00

129,1
129,1

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

10.851,31

10.000,00

92,2

402999 Drugi operativni odhodki

20.126,69

30.000,00

149,1

82.536,83

82.820,00

100,3
---

402999 Drugi operativni odhodki

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
160213 Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki

16029003 Prostorsko načrtovanje
160201 Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za GR53-širitev industrijske cone Mele

0,00

27.500,00

402999 Drugi operativni odhodki

0,00

9.000,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

18.500,00

---

82.536,83

55.320,00

67,0

54.400,63

55.320,00

101,7

28.136,20

0,00

0,0

3.648.719,99

246.100,00

6,7

3.486.210,89

192.500,00

5,5

1.560,00

0,00

0,0

1.560,00

0,00

0,0

66.930,74

0,00

0,0

66.930,74

0,00

0,0

160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
42080407 Prostorska dokumentacija- OPN

1603

(2)/(1)

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
160214 Najem prostora za vodovodno prečrpališče
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

1603901 Izgradnja manjših vodovodov
420401 Novogradnje
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160398 Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja "Vodovodno omrežje- sistem C"

(2)/(1)

3.417.720,15

0,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

4.142,42

0,00

0,0

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

5.611,34

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

0,0

48.541,99

0,00

0,0

3.194.834,03

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

77.208,89

0,00

0,0

420802 Investicijski inženiring

36.981,70

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

50.399,78

0,00

0,0

0,00

192.500,00

---

0,00

192.500,00

---

23.153,93

18.600,00

80,3
80,3

420401 Novogradnje

160399-6 Vodovodno omrežje Gornja Radgona
420401 Novogradnje

16039003 Objekti za rekreacijo
160399 Mestni park

23.153,93

18.600,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

2.358,50

0,00

0,0

402200 Električna energija

2.768,18

4.000,00

144,5

402203 Voda in komunalne storitve

1.000,00

1.000,00

100,0

100,00

100,00

100,0

1.000,00

0,00

0,0

14.430,16

10.000,00

69,3

402299 Druge storitve komunikacij in komunale
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402999 Drugi operativni odhodki
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

16039004 Praznično urejanje naselij
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
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

300,00

0,00

0,0

1.000,00

500,00

50,0

197,09

3.000,00

---

2.487,99

0,00

0,0

2.487,99

0,00

0,0

2.487,99

0,00

0,0

136.867,18

35.000,00

25,6

53.551,28

35.000,00

65,4

53.551,28

35.000,00

65,4

78.915,90

0,00

0,0

78.915,90

0,00

0,0
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160399-4 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

(2)/(1)

4.400,00

0,00

0,0

4.400,00

0,00

0,0

Spodbujanje stanovanjske gradnje

199.273,78

174.505,16

87,6

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

149.363,43

134.505,16

90,1

128.649,75

90.100,00

70,0

2.813,11

2.500,00

88,9

54.226,84

2.100,00

3,9

500,00

500,00

100,0

71.109,80

85.000,00

119,5

20.713,68

44.405,16

214,4

20.713,68

44.405,16

214,4

49.910,35

40.000,00

80,1

49.910,35

40.000,00

80,1

1.394,87

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

34.355,07

0,00

0,0

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

14.160,41

40.000,00

282,5

0,00

140.000,00

---

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1605

160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
160602 Vzdrževanje zelenih javnih površin
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
170201 Nakup avtomatskega defibrilatorja
420299 Nakup druge opreme in napeljav

0,00

140.000,00

---

0,00

140.000,00

---

0,00

140.000,00

---

118.000,00

128.890,00 109,2

3.000,00

17.890,00

596,3

3.000,00

17.890,00

596,3

3.000,00

0,00

0,0

3.000,00

0,00

0,0
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170207 Nadzidava nad Dispanzer medicine dela, prometa in športa

0,00

11.181,00

---

0,00

11.181,00

---

0,00

6.709,00

---

0,00

6.709,00

---

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

113.000,00

109.000,00

96,5

102.000,00

100.000,00

98,0

102.000,00

100.000,00

98,0

102.000,00

100.000,00

98,0

11.000,00

9.000,00

81,8

11.000,00

9.000,00

81,8

402999 Drugi operativni odhodki

4.772,50

9.000,00

188,6

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

6.227,50

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

170208 Izolirnica za otroško šolski dispanzer
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1706

Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
170206 Vzdrževanje defibrilatorjev
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1707

(2)/(1)

Drugi programi na področju zdravstva

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
170720 Mrliško ogledna služba
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18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
180206 Špital

870.404,25 108,6

4.372,07

0,00

0,0

4.372,07

0,00

0,0

4.372,07

0,00

0,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

540,47

0,00

0,0

402200 Električna energija

846,30

0,00

0,0

2.415,12

0,00

0,0

25,35

0,00

0,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

273,19

0,00

0,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

75,17

0,00

0,0

402512 Zavarovalne premije za opremo

31,83

0,00

0,0

164,64

0,00

0,0

427.404,00

445.272,25

104,2

84.289,66

73.645,23

87,4

84.289,66

73.645,23

87,4

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

33.196,86

36.885,40

111,1

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

26.947,62

14.028,13

52,1

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

24.145,18

0,00

0,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

0,00

22.731,70

---

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve

402999 Drugi operativni odhodki

1803

801.259,28

(2)/(1)

Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
180305 JZ Knjižnica Gornja Radgona
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18039002 Umetniški programi
180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo

(2)/(1)

291.636,60

312.234,50

107,1

291.636,60

312.234,50

107,1

41330001 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- KULTPROTUR in TIC G.Radgona

94.750,00

113.788,00

120,1

41330002 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- MLADINSKI CENTER

19.145,00

19.145,00

100,0

41330003 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- TIC in GRAD NEGOVA

19.560,00

12.100,00

61,9

41330004 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- ŠPITAL

20.557,00

8.979,00

43,7

41330201 Izdatki za blago in storitve- KULTPROTUR in TIC G.R.

36.805,00

29.722,50

80,8

41330202 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve KULTPROTUR

38.900,00

38.900,00

100,0

41330203 Izdatki za blago in storitve- KINO in KULTURNI DOM

1.320,00

0,00

0,0

41330204 Izdatki za blago in storitve- MLADINSKI CENTER

8.874,66

11.190,00

126,1
97,2

41330205 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve MLADINSKI CENTER
41330206 Izdatki za blago in storitve- TIC in GRAD NEGOVA
41330207 Izdatki za blago in storitve- prireditve GRAD NEGOVA
41330208 Izdatki za blago in storitve- ŠPITAL
41330209 Izdatki za blago in storitve- prireditve ŠPITAL
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
432300008 Investicije Grad Negova

4.115,34

4.000,00

22.782,08

15.690,00

68,9

4.407,92

10.500,00

238,2

15.919,60

11.820,00

74,3

0,00

5.000,00

---

4.500,00

0,00

0,0

0,00

23.000,00

---

43230007 Investicije KULTPROTUR in TIC G.R.

0,00

5.400,00

---

43230008 Investicije ŠPITAL

0,00

3.000,00

---

51.477,74

51.392,52

99,8

5.852,52

5.852,52

100,0

5.852,52

5.852,52

100,0

38.635,22

38.000,00

98,4

7.357,00

38.000,00

516,5

412000111 A-redna dejavnost društva

11.662,79

0,00

0,0

412000112 B-izvedeni projekti in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležba na revijah in srečanjih

14.733,46

0,00

0,0

412000113 C-strokovno izobraževanje članov društva

1.550,00

0,00

0,0

412000114 D-materialni stroški namenjeni za izvedbo programov ter nakup opreme in osnovnih sredstev

3.331,97

0,00

0,0

6.990,00

7.540,00

107,9

6.990,00

7.540,00

107,9

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
413200 Tekoči transferi v javne sklade
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18039005 Drugi programi v kulturi
180343 Sofinanciranje javnih prireditev (javni razpis)
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1804

Podpora posebnim skupinam

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

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

180463 Sofinanciranje programov in stroškov delovanja upokojenskih društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
412000116 Projekt "Starejši za boljšo kakovost življenja doma"

(2)/(1)

0,00

8.000,00

---

0,00

8.000,00

---

0,00

8.000,00

---

31.040,14

20.200,00

65,1

5.500,00

5.500,00

100,0

5.500,00

5.500,00

100,0

5.500,00

5.500,00

100,0

25.540,14

14.700,00

57,6

18.540,14

7.700,00

41,5

18.540,14

7.700,00

41,5

7.000,00

7.000,00

100,0

6.000,00

7.000,00

116,7

1.000,00

0,00

0,0
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1805

Šport in prostočasne aktivnosti

(2)/(1)

338.443,07

404.932,00

119,7

322.477,71

382.432,00

118,6

134.094,83

123.000,00

91,7

11.703,00

123.000,00

---

412000001 Športna vzgoja šoloobveznoh otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-7- strokovni kader

825,00

0,00

0,0

412000002 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-7- materialni stroški izvedbe programa

549,00

0,00

0,0

412000003 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-7- najem oz.uporabo objektov

766,50

0,00

0,0

412000004 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-9- strokovni kader

825,00

0,00

0,0

412000006 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-10- strokovni kader

825,00

0,00

0,0

412000007 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-10- materialni stroški izvedbe programa

549,00

0,00

0,0

412000008 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport U-10- najem oz.uporaba objektov

830,00

0,00

0,0

412000009 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-11- strokovni kader

908,00

0,00

0,0

412000010 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-12- strokovni kader

908,00

0,00

0,0

412000011 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-12- materialni stroški izvedbe programa

549,00

0,00

0,0

412000012 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-12- materialni stroški izvedbe programa

913,00

0,00

0,0

412000016 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole U-15- strokovni kader

990,00

0,00

0,0

412000017 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole U-15- materialni stroški izvedbe programa

549,00

0,00

0,0

412000018 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole U-15- najem oz.uporaba objektov

976,00

0,00

0,0

1.345,00

0,00

0,0

739,00

0,00

0,0

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

412000019 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole- strokovni kader
412000020 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole- najem oz.uporaba objektov
412000021 Športni objekti- upravljanje in vzdrževanje športnih površin in objektov

5.120,08

0,00

0,0

412000022 Kakovostni šport članov- uporaba oz.najem objektov

1.704,00

0,00

0,0

412000023 Razvojne in strokovne naloge v športu- za spopolnjevanje strokovnega kadra

1.604,50

0,00

0,0

412000024 Razvojne in strokovne naloge v športu- za usposabljanje strokovnega kadra

1.495,00

0,00

0,0

42.147,64

0,00

0,0

412000026 Športna rekreacija- najem oz.uporaba objekta

5.273,87

0,00

0,0

412000027 Vrhunski šport- športni dodatek za kategorizirane športnike

2.072,75

0,00

0,0

412000028 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole malčki- strokovni kader

825,00

0,00

0,0

412000029 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole malčki- najem oz. uporaba objekta

994,00

0,00

0,0

412000030 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole malčki- materialni stroški izvedbe programa

343,00

0,00

0,0

412000031 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki- strokovni kader

908,00

0,00

0,0

1.596,00

0,00

0,0

412000033 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki- materialni stroški izvedbe programa

343,00

0,00

0,0

412000034 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III. stopnjo športne šole starejši dečki- strokovni kader

990,00

0,00

0,0

1.453,00

0,00

0,0

343,00

0,00

0,0

412000025 Delovanje društev, zvez, zavodov- stroški delovanja društva

412000032 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki- najem oz. uporaba objekta

412000035 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III. stopnjo ššportne šole starejši dečki- najem oz. uporaba objekta
412000036 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III. stopnjo športne šole starejši dečki- materialni stroški izvedbe programa
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412000037 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole mladinci- strokovni kader

1.249,00

0,00

412000038 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole mladinci- najem oz.uporaba objekta

1.090,00

0,00

0,0

412000039 Posebni programi- za športni tabor Pohorje

718,00

0,00

0,0

412000040 Posebni programi za program Hura prosti čas Gornja Radgona

189,00

0,00

0,0

90,00

0,00

0,0

412000042 Šolska vzgoja šoloobveznih otrok- sofinanciranje stroškov udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih

615,00

0,00

0,0

412000043 Posebni programi-začetni tečaj

359,00

0,00

0,0

412000044 Športna vzgoja predšolskih otrok za program Ciciban planinec- za strokovni kader

150,00

0,00

0,0

412000045 Športna vzgoja predšolskih otrok za program Ciciban planinec- za objekt

150,00

0,00

0,0

412000046 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 1. razred- za strokovni kader

58,00

0,00

0,0

412000047 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba- planinska šola in pohodi 1.razred- za objekt

58,00

0,00

0,0

412000048 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba- planinska šola in pohodi 2-3 razred- za strokovni kader

86,50

0,00

0,0

412000049 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 2-3 razred- za objekt

86,50

0,00

0,0

412000050 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 4-5 razred- za strokovi kader

86,50

0,00

0,0

412000051 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 4-5 razred- za objekt

86,50

0,00

0,0

412000052 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba- planinska šola in izleti 6-7 razred-za strokovni kader

86,50

0,00

0,0

412000053 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in izleti 6-7 razred- za objekt

86,50

0,00

0,0

468,00

0,00

0,0

412000041 Posebni programi za program Odprimo šolske telovadnice

412000058 Posebni programi-za Orientacijska tekmovanja
412000059 Posebni programi-za Planinski tabor mladih-Soriška planina

0,0

1.077,00

0,00

0,0

412000060 Posebni programi- za Tura mladinskega odseka: Begunjščica-Stol

108,00

0,00

0,0

412000061 Posebni programi- za Tura srednješolcev in študentov POmurja in Podravja na Sauleck

108,00

0,00

0,0

412000062 Posebni programi- za zimski vzpon na Ivanščico-Hrvaško Zagorje

108,00

0,00

0,0

412000063 Posebni programi- za pohod Velika PLanina, Gradišče, konj

189,00

0,00

0,0

81,00

0,00

0,0

161,00

0,00

0,0

412000064 POsebni programi- za pohod Planina Krstenica; Krsteniški stog
412000065 Posebni programi- za pohod Košutica Karavanke
412000066 Posebni programi- za pohod Dobrča

90,00

0,00

0,0

412000067 POsebni programi- za pohod Mali Golak

129,00

0,00

0,0

412000068 Posebni programi- za pohod Petzeck-visoke ture

189,00

0,00

0,0

60,00

0,00

0,0

401,00

0,00

0,0

1.194,25

0,00

0,0

415,67

0,00

0,0

412000073 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za V.stopnjo športne šole mladinci- za strokovni kader

1.670,33

0,00

0,0

412000074 Kakovostno šport članov- za uporabo oz.najem objekta-člani

2.842,87

0,00

0,0

412000075 Kakovostni šport članov- za uporabo oz.najem objekta-trap

871,08

0,00

0,0

412000076 Športne prireditve- 18.pokal mesta Radgona

541,00

0,00

0,0

412000077 Športne prireditve- Praska 2014

222,00

0,00

0,0

412000069 POsebni programi- za pohod Dolina Krme-Kredarica Triglav
412000070 Športne prireditve- za nočno orientacijsko tekmovanje Eksponent
412000071 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za III.stopnjo športne šole pionirji- strokovni kader
412000072 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za III.stopnjo športne šole pionirji- materialni stroški
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412000079 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini rokomet- strokovni kader
412000080 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini rokomet- najem oz.uporaba objekta
412000081 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini rokomet- materialni stroški izvedbe programa
412000082 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki-A- strokovni kader
412000083 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zas II.stopnjo športne šole mlajši dečki A-najem oz.uporaba objekta
412000084 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki A- materialni stroški izvedbe programa
412000085 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- za strokovni kader

(2)/(1)

731,47

0,00

1.511,19

0,00

0,0
0,0

486,72

0,00

0,0
0,0

804,41

0,00

2.746,64

0,00

0,0

486,72

0,00

0,0
0,0

877,85

0,00

3.341,11

0,00

0,0

486,72

0,00

0,0

412000088 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- strokovni kader

11,35

0,00

0,0

412000089 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- najem oz.uporaba objekta

18,10

0,00

0,0

6,70

0,00

0,0

526,00

0,00

0,0

412000093 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, drugi programi interesne vadbe- za kader

46,00

0,00

0,0

412000094 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, drugi programi interesne vadbe- objekt

92,50

0,00

0,0

412000095 Športna vzgoja predšolskih otrok programi redne vadbe-treningi tenisa- za strokovni kader

140,50

0,00

0,0

412000096 Športna vzgoja predšolskih otrok, programi redne vadbe- treningi tenisa- za objekt

140,50

0,00

0,0

412000097 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, programi reden vadbe- treningi tenisa- za kader

52,00

0,00

0,0

412000098 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, programi redne vadbe- treningi tenisa- za objekt

52,00

0,00

0,0

412000099 Športne prireditve- Teniški turnir žrebanih dvojic

135,00

0,00

0,0

412000100 Športne prireditve- teniški turnir po starem

412000086 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole za najem oz.uporabo objekta
412000087 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- materialni stroški izvedbe programa

412000090 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- materialni stroški izvedbe programa
412000091 Športne prireditve- 27.memorial Mateja Klopčiča

135,00

0,00

0,0

412000101 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, drugi programi interesne vadbe šoloobveznih otrok- za kader

83,00

0,00

0,0

412000102 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, drugi programi interesne vadbe- za objekt

83,00

0,00

0,0

412000103 Športne prireditve- POmurje open turnir trojk

441,00

0,00

0,0

412000104 Športna rekreacija, tenis članice-za najem oziroma uporabo objekta

168,50

0,00

0,0

412000105 Športna rekreacija, tenis člani- za najem oz.uporabo objekta

291,00

0,00

0,0

412000106 Posebni programi, za pohod v sredogorje na goro Sv.Trije kralji

36,00

0,00

0,0

412000107 Posebni programi, za spomladanski pohod v sredogorje (Okrešelj)

72,00

0,00

0,0

247,00

0,00

0,0

412000109 Posebni programi-razgibajmo se skupaj za vse generacije
412000110 Posebni programi-za smučarski tečaj

707,00

0,00

0,0

412000118 Športna vzgoja šoloobveznih otrok-športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za IV. stopnjo športne šole (kadeti, za letni obseg vadbe 120-1100
ur), strokovni kader

1.093,00

0,00

0,0

412000119 Športna vzgoja šoloobveznih otrok-športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za IV.stopnjo športne šole (kadeti,za letni obseg vadbe 120-1100
ur), najem oz.uporaba objekta

2.171,00

0,00

0,0

412000120 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole (mlajši dečki U-11,za letni obseg vadbe 100-400 ur),
mate.stroški izvedbe programa

549,00

0,00

0,0

412000121 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole (mlajši dečki U-11,za letni obseg vadbe 100-400 ur); najem
oz.uporaba objektov

913,00

0,00

0,0
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412000122 POsebni programi- za pohod na Bričnik

215,00

0,00

0,0

412000123 Športne prireditve : Osmica

150,00

0,00

0,0

412000124 Športne prireditve: turnir sprejem v EU

386,00

0,00

0,0

412000125 Športna rekreacija Fitnes Apače- za najem oziroma uporabo objekta

168,50

0,00

0,0

412000126 Športna vzgoja predšolskih otrok-interesna športna vzgoja predšolskih otrok programi redne vadbe- rekreacija za otroke za kader in objekt

219,00

0,00

0,0

2.261,48

0,00

0,0

317,50

0,00

0,0

1.110,33

0,00

0,0

150,50

0,00

0,0

1.300,00

0,00

0,0

33.128,85

44.000,00

132,8

292,80

0,00

0,0

402099 Drugi splošni material in storitve

1.225,68

0,00

0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

3.476,38

44.000,00

---

402200 Električna energija

5.212,58

0,00

0,0
0,0

413300001 Športna vzgoja šoloobveznih otrok- naučimo se plavati
413300002 Športne prireditve- 19.jesenski kros
413300003 Stroški udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih
413300004 Športne prireditve- 1.mednarodni tek ob 10.obletnici vstopa v EU
413300005 Športna vzgoja predšolskih otrok- naučimo se plavati

180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

154,92

0,00

4.070,52

0,00

0,0

15.833,21

0,00

0,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

1.402,87

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

1.000,00

0,00

0,0

459,89

0,00

0,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

180569 Obnova strelišča v Gornji Radgoni

65.249,80

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

35.282,33

0,00

0,0

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

29.967,47

0,00

0,0

4.000,00

5.000,00

125,0

4.000,00

5.000,00

125,0

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
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180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan

(2)/(1)

6.200,00

7.000,00

112,9

830,00

0,00

0,0

402200 Električna energija

1.889,98

0,00

0,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.600,00

0,00

0,0

81,80

0,00

0,0

1.081,98

7.000,00

647,0

664,32

0,00

0,0

51,92

0,00

0,0

54.804,23

0,00

0,0

1.259,56

0,00

0,0

11.673,02

0,00

0,0

724,84

0,00

0,0

10.035,89

0,00

0,0

1.948,54

0,00

0,0

29.162,38

0,00

0,0

25.000,00

203.432,00

813,7

0,00

93.432,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

24.652,01

110.000,00

446,2

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

347,99

0,00

0,0

15.965,36

22.500,00

140,9

7.965,36

6.000,00

75,3

7.965,36

6.000,00

75,3

6.500,00

5.000,00

76,9

6.500,00

5.000,00

76,9

1.500,00

11.500,00

766,7

153,72

0,00

0,0

1.346,28

11.500,00

854,2

402001 Čistilni material in storitve

402203 Voda in komunalne storitve
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

180595 Izgradnja slačilnic na TŠC Trate
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402199 Drugi posebni materiali in storitve
402200 Električna energija
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
420401 Novogradnje

180597 Izgradnja večnamenske športne dvorane
420600 Nakup zemljišč

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

180594 Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela
402199 Drugi posebni materiali in storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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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
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
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
190301 Osnovna šola 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
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190302 Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

(2)/(1)

2.225.204,35

1.678.965,06

75,5

1.080.164,52

1.084.573,34

100,4

1.080.164,52

1.084.573,34

100,4

966.164,52

1.014.573,34

105,0

932.486,52

966.983,12

103,7

31.488,00

29.090,22

92,4

2.190,00

3.500,00

159,8

0,00

15.000,00

---

114.000,00

70.000,00

61,4

114.000,00

70.000,00

61,4

930.333,52

425.891,72

45,8

857.126,94
228.599,46

369.791,05
209.177,33

43,1
91,5
110,6

64.998,81

71.864,53

143.600,65

107.012,80

74,5

20.000,00

30.300,00

151,5

126.831,15

124.782,10

98,4

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

41.646,68

55.643,10

133,6

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

79.184,47

49.115,00

62,0

6.000,00

20.024,00

333,7

475.892,85

0,00

0,0

472.450,62

0,00

0,0

3.442,23

0,00

0,0

20.000,00

29.613,77

148,1

20.000,00

29.613,77

148,1

5.803,48

6.217,85

107,1

5.803,48

6.217,85

107,1

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190307 Energetska obnova OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

190308 Vzdrževanje javnih zavodov
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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
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19039002 Glasbeno šolstvo
190303 Glasbena šola Gornja Radgona

73.206,58

56.100,67

76,6

70.454,58

53.348,67

75,7

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

18.335,48

17.949,47

97,9

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

52.119,10

35.399,20

67,9

2.752,00

2.752,00

100,0

2.752,00

2.752,00

100,0

214.706,31

168.500,00

78,5

212.806,31

167.500,00

78,7

199.306,31

152.000,00

76,3

199.306,31

152.000,00

76,3

1.000,00

3.000,00

300,0

1.000,00

3.000,00

300,0

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

190652 Jelkovanje otrok

12.500,00

12.500,00

100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

3.520,00

3.520,00

100,0

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

8.980,00

8.980,00

100,0

1.900,00

1.000,00

52,6

900,00

0,00

0,0

900,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

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

190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka
411701 Kadrovske štipendije
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20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini
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

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov
200400 Financiranje družinskega pomočnika
411922 Izplačila družinskemu pomočniku

20049003 Socialno varstvo starih
200410 Regresiranje oskrbe v domovih
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
411909 Regresiranje oskrbe v domovih

200412 Pomoč na domu - CSD G.Radgona
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

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

(2)/(1)

618.469,35

589.400,00

95,3

10.500,00

17.000,00

161,9

10.500,00

17.000,00

161,9

3.500,00

3.000,00

85,7

3.500,00

3.000,00

85,7

7.000,00

14.000,00

200,0

7.000,00

14.000,00

200,0

607.969,35

572.400,00

94,2

50.925,04

60.000,00

117,8

50.925,04

60.000,00

117,8

50.925,04

60.000,00

117,8

449.516,27

400.000,00

89,0

379.516,27

330.000,00

87,0

500,00

0,00

0,0

379.016,27

330.000,00

87,1

70.000,00

70.000,00

100,0

70.000,00

70.000,00

100,0

65.140,99

67.000,00

102,9

49.000,00

49.000,00

100,0

49.000,00

49.000,00

100,0

12.640,99

13.000,00

102,8

12.640,99

13.000,00

102,8

3.500,00

5.000,00

142,9

3.500,00

5.000,00

142,9
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20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200404 Sofinanciranje delovanje dnevnega centra aktivnosti

(2)/(1)

42.387,05

45.400,00

107,1

0,00

12.000,00

---

0,00

12.000,00

---

27.387,05

18.400,00

67,2

27.387,05

18.400,00

67,2

15.000,00

15.000,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

136.084,04

63.920,00

47,0

136.084,04

63.920,00

47,0

136.084,04

63.920,00

47,0

136.084,04

63.920,00

47,0

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

3.000,00

0,00

0,0

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

8.110,69

7.920,00

97,7

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

124.973,35

56.000,00

44,8

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine
230201 Proračunska rezerva občine
409000 Splošna proračunska rezervacija
409100 Proračunska rezerva

200.000,00

206.000,00 103,0

200.000,00

206.000,00

103,0

200.000,00
200.000,00

206.000,00
206.000,00

103,0
103,0

20.000,00

120.000,00

600,0

180.000,00

86.000,00

47,8
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4001

(2)/(1)

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

89.004,92

95.256,03 107,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

89.004,92

95.256,03 107,0

0603

Dejavnost občinske uprave

89.004,92

95.256,03

107,0

89.004,92

95.256,03

107,0

64.473,22

69.224,33

107,4

48.861,00

50.930,28

104,2

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

1.230,11

3.240,84

263,5

400100 Regres za letni dopust

1.314,80

2.277,46

173,2

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

2.522,52

2.550,24

101,1

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

1.353,00

1.353,00

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4.840,84

4.794,14

99,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.829,49

3.553,63

194,2

147,85

287,11

194,2

12,17

32,50

267,1

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

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi

27,87

54,17

194,4

301,44

150,96

50,1

32,13

0,00

0,0

2.000,00

0,00

0,0
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060311 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat
402000 Pisarniški material in storitve
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

(2)/(1)

24.531,70

26.031,70

106,1

1.500,00

1.500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

1.683,25

400,00

23,8

150,00

150,00

100,0

1.573,54

2.500,00

158,9

402100 Uniforme in službena obleka

500,00

500,00

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

800,00

800,00

100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

2.400,00

2.400,00

100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

100,0

1.800,00

1.800,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

959,04

500,00

52,1

402304 Pristojbine za registracijo vozil

97,30

97,30

100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

650,00

650,00

100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

350,00

350,00

100,0

0,00

2.000,00

---

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

6.966,69

7.782,52

111,7

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

402402 Stroški prevoza v državi

3.176,88

3.176,88

100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

400,00

400,00

100,0

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

500,00

500,00

100,0

25,00

25,00

100,0

500,00

0,00

0,0

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
420200 Nakup pisarniškega pohištva

Stran: 37 od 51

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS GORNJA RADGONA

(2)/(1)

106.433,00

125.433,00 117,9

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

50,00

50,00 100,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

50,00

50,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

50,00

50,00

100,0

50,00

50,00

100,0

50,00

50,00

100,0

020210 Stroški plačilnega prometa
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

2.000,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

Stran: 38 od 51

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.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

(2)/(1)

26.133,00

22.850,00

87,4

26.133,00

22.850,00

87,4

26.133,00

22.850,00

87,4
85,2

22.133,00

18.850,00

40200070 pisarniški material in storitve

500,00

500,00

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

483,00

500,00

103,5

40220070 električna energija

800,00

800,00

100,0

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

4.000,00

2.000,00

50,0

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

500,00

500,00

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

12.000,00

10.700,00

89,2

40250474 zavarovalne premije za objekte

700,00

700,00

100,0

40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

350,00

350,00

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: 39 od 51

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160301 Tekoče vzdrževanje pokopališča

78.250,00

(2)/(1)

100.533,00 128,5

78.250,00

100.533,00

128,5

78.250,00

100.533,00

128,5

49.818,47

49.400,00

99,2

40200775 računalniške storitve

1.200,00

1.200,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

2.000,00

2.000,00

100,0

40220070 električna energija

8.000,00

8.000,00

100,0

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

25.418,47

25.000,00

98,4

28.431,53

51.133,00

179,9

28.431,53

51.133,00

179,9

160302 Investicijsko vzdrževanje pokopališča
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

Stran: 40 od 51

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

5002

10.553,00

7.558,00

(2)/(1)

71,6

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

10,00

15,00 150,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

10,00

15,00

150,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

10,00

15,00

150,0

020211 Plačila storitev UJP

10,00

15,00

150,0

40293074 plačila storitev UJP

10,00

15,00

150,0

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

1.200,00

1.200,00 100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

Stran: 41 od 51

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.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
060202 materialni stroški

(2)/(1)

9.343,00

6.343,00

67,9

9.343,00

6.343,00

67,9

9.343,00

6.343,00

67,9
58,0

7.143,00

4.143,00

40200070 pisarniški material in storitve

400,00

400,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

100,0

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

40,00

40,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

450,00

450,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

283,00

133,00

47,0

40210870 nakup pohištva in rač. opreme

500,00

100,00

20,0

1.200,00

1.200,00

100,0

40220373 voda in komunalne storitve

150,00

150,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

220,00

250,00

113,6

40220676 poštnina in kurirske storitve

200,00

200,00

100,0

40240271 stroški prevoza v državi

200,00

200,00

100,0

3.300,00

800,00

24,2

100,00

120,00

120,0

2.200,00

2.200,00

100,0

2.200,00

2.200,00

100,0

40220070 električna energija

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
40250475 zavarovalne premije za objekte

060217 sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

Stran: 42 od 51

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

KS NEGOVA

(2)/(1)

22.730,00

30.730,00 135,2

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

16,00

20,00 125,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

16,00

20,00

125,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

16,00

20,00

125,0

020212 Plačila storitev UJP

16,00

20,00

125,0

40293074 plačila storitev UJP

16,00

20,00

125,0

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

900,00

1.000,00 111,1

900,00

1.000,00

111,1

900,00

1.000,00

111,1

900,00

1.000,00

111,1

900,00

1.000,00

111,1

Stran: 43 od 51

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.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
40200171 čistilni material in storitve
40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

5.314,00

(2)/(1)

6.210,00 116,9

5.314,00

6.210,00

116,9

5.314,00

6.210,00

116,9

3.014,00

3.810,00

126,4

500,00

600,00

120,0

80,00

100,00

125,0

40,00

40,00

100,0

40200775 računalniške storitve

120,00

150,00

125,0

40200976 izdatki za reprezentanco

320,00

350,00

109,4

40209978 drugi splošni material in storitve

144,00

250,00

173,6

40220070 električna energija

130,00

700,00

538,5

40220373 voda in komunalne storitve

150,00

170,00

113,3

40220474 odvozi smeti

130,00

150,00

115,4

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

800,00

700,00

87,5

40220676 poštnina in kurirske storitve

200,00

200,00

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

2.300,00

2.400,00

104,4

2.300,00

2.400,00

104,4

060211 sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16.500,00

23.500,00 142,4

16.500,00

23.500,00

142,4

16.500,00

23.500,00

142,4

6.350,00

6.500,00

102,4

1.000,00

1.000,00

100,0

639,89

400,00

62,5

40220474 odvozi smeti

2.500,00

2.500,00

100,0

40250373 vzdrževanje pokopališč

2.110,11

2.500,00

118,5

100,00

100,00

100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160303 Tekoče vzdrževanje pokopališča
40220070 električna energija
40220373 voda in komunalne storitve

40250474 zavarovalne premije za objekte

Stran: 44 od 51

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

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

(2)/(1)

10.150,00

17.000,00

167,5

10.150,00

17.000,00

167,5

Stran: 45 od 51

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004

KS SPODNJI IVANJCI

9.421,00

7.521,00

(2)/(1)

79,8

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

13,00

13,00 100,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

13,00

13,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

13,00

13,00

100,0

13,00

13,00

100,0

13,00

13,00

100,0

020213 Stroški plačilnega prometa
40293074 plačila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

1.600,00

1.800,00 112,5

1.600,00

1.800,00

112,5

1.600,00

1.800,00

112,5

1.600,00

1.800,00

112,5

1.600,00

1.800,00

112,5

7.808,00

5.708,00

73,1

7.808,00

5.708,00

73,1

06029001 Delovanje ožjih delov občin

7.808,00

5.708,00

73,1

060204 Materialni stroški

66,7

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

6.308,00

4.208,00

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

200,00

200,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

492,16

700,00

142,2

40220070 električna energija

429,52

380,00

88,5

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

108,32

150,00

138,5

50,00

50,00

100,0

40240271 stroški prevoza v državi

40220676 poštnina in kurirske storitve

1.000,00

1.000,00

100,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

3.528,00

1.228,00

34,8

200,00

200,00

100,0

40250474 zavarovalne premije za objekte

Stran: 46 od 51

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

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

(2)/(1)

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

Stran: 47 od 51

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005

KS SPODNJA ŠČAVNICA

7.933,00

7.233,00

(2)/(1)

91,2

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

15,00

15,00 100,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

15,00

15,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

15,00

15,00

100,0

15,00

15,00

100,0

15,00

15,00

100,0

020214 Stroški plačilnega prometa
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

250,00

250,00 100,0

250,00

250,00

100,0

250,00

250,00

100,0

250,00

250,00

100,0

250,00

250,00

100,0

Stran: 48 od 51

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

(2)/(1)

7.668,00

6.968,00

90,9

7.668,00

6.968,00

90,9

7.668,00

6.968,00

90,9

5.868,00

5.168,00

88,1

250,00

280,00

112,0

80,00

100,00

125,0

40200976 izdatki za reprezentanco

250,00

250,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

448,00

238,00

53,1

40220070 električna energija

1.069,23

1.050,00

98,2

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060205 Materialni stroški
40200070 pisarniški material in storitve
40200171 čistilni material in storitve

1.100,00

1.000,00

90,9

40220373 voda in komunalne storitve

210,00

220,00

104,8

40220474 odvozi smeti

150,00

150,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

180,00

180,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

200,00

150,00

75,0

40240271 stroški prevoza v državi

350,00

350,00

100,0

1.000,00

600,00

60,0

580,77

600,00

103,3

1.800,00

1.800,00

100,0

1.800,00

1.800,00

100,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
40250474 zavarovalne premije za objekte

060213 Sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

Stran: 49 od 51

B. Račun finančnih terjatev in naložb
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

(2)

4000

OBČINSKA UPRAVA

0,00

50.000,00

---

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0,00

50.000,00

---

0403

Druge skupne administrativne službe

0,00

50.000,00

---

0,00

50.000,00

---

0,00

50.000,00

---

0,00

50.000,00

---

Indeks

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040315 Nakup DSO Gornja Radgona
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

(2)/(1)

Stran: 50 od 51

C. Račun financiranja
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Veljavni proračun
2015

Proračun 2016
1.obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

(2)/(1)

OBČINSKA UPRAVA

2.551.003,23

1.447.086,36

56,7

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2.551.003,23

1.447.086,36

56,7

2201

Servisiranje javnega dolga

2.551.003,23

1.447.086,36

56,7

2.551.003,23

1.447.086,36

56,7

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

2.551.003,23

1.447.086,36

56,7

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

126.609,19

0,00

0,0

55010108 Dolgoročni kredit Hypo- javna infrastruktura

390.000,00

0,00

0,0

55010111 Dolgoročni kredit Sparkasse- projekt SKUPAJ

695.000,00

0,00

0,0

1.200.000,00

1.200.000,00

100,0

55010115 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 650.000

0,00

50.000,04

---

55010116 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 750.000

0,00

57.692,28

---

55010113 Dolgoročni kredit Hypo premostitveni- 1.200.000

Stran: 51 od 51

Predlog proračuna občine Gornja Radgona za leto 2016 - 1. obravnava
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2019

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4000
04

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2018

Leto 2019

Po L. 2019

2.193.706

3.684.416

6.530.858

3.182.211

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0

172.434

160.000

0

0

0

0

2.434

0

0

0

0

0

2.434

0

0

0

0

0

2.434

0

0

0

0

0

2.434

0

0

0

0

0

170.000

160.000

0

0

0

0

170.000

160.000

0

0

0

0

170.000

160.000

0

0

0

0

170.000

160.000

0

0

0

0

31.000

0

0

0

0

0

31.000

0

0

0

0

Informatizacija uprave
Informacijska infrastruktura

OBB029-15-0020 Prostorski informacijski sistem

2.434 01.01.2016

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB029-16-0015 Nakup gradu Šahenturn z okolico

330.000 01.01.2016

31.12.2017

PV - Lastna proračunska sredstva

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB029-12-0001 Nakup opreme- občinska uprava
OB029-15-0019 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

8.000 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva
23.000 01.01.2016

0

31.000

0

0

0

0

31.12.2016

0

8.000

0

0

0

0

31.12.2016

0
0

8.000
23.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PV - Lastna proračunska sredstva

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB029-16-0016 Sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Spodnji Ivanjci

20.000 01.01.2016

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva

13

Leto 2017

0

04029001

07

Leto 2016

OBČINSKA UPRAVA

0402

06

v EUR
Pred L. 2016

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB029-12-0048 Modernizacija JP 606931 Zagajski Vrh- Drvanja (Čeh,Jakopec)

74.000 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

31.12.2016

0

23.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

1.024.412

814.353

800.000

800.000

0

0

1.024.412

814.353

800.000

800.000

0

0

1.009.412

814.353

800.000

800.000

0

0

74.000

0

0

0

0

0

74.000

0

0

0

0

Stran 1 od 5

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB029-13-0001 Modernizacija LC 104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

415.000 01.01.2016

v EUR
Pred L. 2016

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

Leto 2019

Po L. 2019

31.12.2016

0

415.000

0

0

0

0

OB029-15-0007 Modernizacija JP 606181 Očeslavci- domačija Križan

PV - Lastna proračunska sredstva
19.000 01.01.2016

31.12.2016

0
0

415.000
19.000

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-15-0008 Modernizacija JP 606191 Očeslavci- domačija Klemenčič

PV - Lastna proračunska sredstva
37.000 01.01.2016

31.12.2016

0
0

19.000
37.000

0
0

0
0

0
0

0
0

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

PV - Lastna proračunska sredstva
2.400.000 01.01.2017

31.12.2019

0
0

37.000
0

0
800.000

0
800.000

0
800.000

0
0

OB029-15-0017 Panonska ulica R1-230-zamenjava vodovoda in obnova pločnikov

PV - Lastna proračunska sredstva
350.000 01.01.2016

31.12.2016

0
0

0
350.000

800.000
0

800.000
0

800.000
0

0
0

0

350.000

0

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

31.12.2016

0

34.000

0

0

0

0

31.12.2017

0
0

34.000
57.412

0
14.353

0
0

0
0

0
0

0
0

40.000
17.412

10.000
4.353

0
0

0
0

0
0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

21.000

90.984

39.426

9.098

0

0

0

90.984

39.426

9.098

0

0

0

90.984

39.426

9.098

0

0

0

90.984

39.426

9.098

0

0

0

90.984

39.426

9.098

0

0

21.000

0

0

0

0

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-16-0011 Modernizacija JP606752 Negova-šola

23.000 01.01.2016

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-16-0012 Modernizacija JP 605641- Lastomerci-Geratič (plaz)
OB029-16-0017 Izdelava celostne prometne strategije za Občino Gornja Radgona

34.000 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva
71.765 01.01.2016
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

13029003

Urejanje cestnega prometa

OB029-13-0022 Izgradnja avtobusnih postajališč

15.000 01.01.2016

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva

14

GOSPODARSTVO

1402
14029001

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB029-17-0003 Pomurje - družbeno odgovorna regija

377.049 01.01.2017

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

1403
14039001

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Promocija občine

OB029-12-0016 Lisjakova struga-investicijsko vzdrževanje

20.000 01.01.2016

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB029-15-022 Investicijski transferi JZ PORA

1.000 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

31.12.2016

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

Stran 2 od 5

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
15

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

Leto 2019

Po L. 2019

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

0

279.649

981.666

1.094.361

36.138

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0

279.649

913.731

833.699

0

0

0

279.649

913.731

833.699

0

0

31.12.2018

0

10.000

913.731

833.699

0

0

31.12.2016

0
0
0

10.000
0
269.649

137.060
776.671
0

125.055
708.644
0

0
0
0

0
0
0

1502
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB029-15-0010 Izgradnja kanalizacije Lomanoše-Plitvički Vrh

OB029-16-0008 Kanalizacijsko omrežje Gornja Radgona

971.765 01.01.2017
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
269.649 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva

1505

0

269.649

0

0

0

0

0

0

67.935

260.662

36.138

0

0

0

67.935

260.662

36.138

0

31.12.2019

0

0

935

28.662

36.138

0

31.12.2018

0
0
0

0
0
0

140
795
67.000

4.299
24.363
232.000

5.421
30.717
0

0
0
0

0
0

0
0

20.320
46.680

70.361
161.639

0
0

0
0

0

278.320

1.637.413

1.091.609

0

0

0

82.820

0

0

0

0

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB029-16-0009 Minerwa

OB029-17-0002 Biosferni park Mura

65.000 01.01.2017
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
299.000 01.01.2017
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

16

v EUR
Pred L. 2016

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602
16029003

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Prostorsko načrtovanje

OB029-12-0002 Prostorsko načrtovanje- projektna in prostorska dokumentacija
OB029-16-0014 Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za GR53-širitev
industrijske cone Mele

55.320 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva
27.500 01.01.2016

0

82.820

0

0

0

0

31.12.2016

0

55.320

0

0

0

0

31.12.2016

0
0

55.320
27.500

0
0

0
0

0
0

0
0

PV - Lastna proračunska sredstva

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB029-16-0013 Vodovodno omrežje Gornja Radgona
OB029-17-0001 Vodovodno omrežje Gornja Radgona in Lokavci

192.500 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva
2.729.021 01.01.2017

16039003

PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

0

0

0

0

1.637.413

1.091.609

0

0

0

192.500

1.637.413

1.091.609

0

0

0

192.500

0

0

0

0

31.12.2018

0
0

192.500
0

0
1.637.413

0
1.091.609

0
0

0
0

0
0

0
0

245.612
1.391.801

163.741
927.867

0
0

0
0

0

3.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

Objekti za rekreacijo
3.000 01.01.2016

27.500

195.500

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

OB029-16-0004 Nakup osnovnih sredstev- mestni park

0

0

31.12.2016

Stran 3 od 5

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
17

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

OB29-16-0005 Nadzidava nad Dispanzer medicine dela, prometa in športa

6.709 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva
11.181 01.01.2016

0

0

17.890

0

0

0

0

0

17.890

0

0

0

0

31.12.2016

0

6.709

0

0

0

0

31.12.2016

0
0

6.709
11.181

0
0

0
0

0
0

0
0

Knjižničarstvo in založništvo

OB029-14-0013 Investicije v knjižnico

22.732 01.01.2016

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
18039002

Umetniški programi

OB029-15-0023 Investicijski transferi JZ KULTPROTUR

31.400 01.01.2016

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa

OB029-13-0015 Izgradnja večnamenske športne dvorane

6.045.870 01.01.2016

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
18059002

Programi za mladino

OB029-12-0053 Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela

11.500 01.01.2016

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva

19

IZOBRAŽEVANJE

1903
19039001

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

OB029-12-0064 Investicijski transferji OŠ Gornja Radgona

30.300 01.01.2016

Po L. 2019

0

Programi v kulturi

18039001

Leto 2019

0

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Leto 2018

0

PV - Lastna proračunska sredstva

18

Leto 2017

17.890

Dejavnost zdravstvenih domov

OB029-16-0006 Izolirnica za otroško šolski dispanzer

Leto 2016

0

Primarno zdravstvo

17029001

v EUR
Pred L. 2016

0

11.181

0

0

0

0

0

269.064

0

3.505.463

2.336.975

0

0

54.132

0

0

0

0

0

22.732

0

0

0

0

0

22.732

0

0

0

0

0

22.732

0

0

0

0

0

31.400

0

0

0

0

0

31.400

0

0

0

0

0

31.400

0

0

0

0

0

214.932

0

3.505.463

2.336.975

0

0

203.432

0

3.505.463

2.336.975

0

0

203.432

0

3.505.463

2.336.975

0

0

203.432

0

3.505.463

2.336.975

0

0

11.500

0

0

0

0

0

11.500

0

0

0

0

0

11.500

0

0

0

0

0

79.938

0

0

0

0

0

79.938

0

0

0

0

0

79.938

0

0

0

0

31.12.2016

0

30.300

0

0

0

0

OB029-15-0011 Vzdrževanje javnih zavodov

PV - Lastna proračunska sredstva
29.614 01.01.2016

31.12.2016

0
0

30.300
29.614

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-15-0021 Investicijski transferi OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova

PV - Lastna proračunska sredstva
20.024 01.01.2016

31.12.2016

0
0

29.614
20.024

0
0

0
0

0
0

0
0

0

20.024

0

0

0

0

PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

Stran 4 od 5

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2017

Leto 2018

Leto 2019

Po L. 2019
0

0

2.193.706

3.684.416

6.530.858

3.182.211

PV - EU sredstva

0

0

2.215.948

1.822.513

30.717

0

PV-LS

PV - Lastna proračunska sredstva

0

2.153.706

1.458.468

4.708.345

3.151.494

0

PV-TDP

PV - Transfer iz državnega proračuna

Skupaj PV - Proračunski viri

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

Leto 2016

PV-EU

Skupaj NRP:

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

v EUR
Pred L. 2016

0

40.000

10.000

0

0

0

0

2.193.706

3.684.416

6.530.858

3.182.211

0

Stran 5 od 5

I.

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE
GOR NJ A R AD GO NA ZA L E TO 2 016
( P R E D L O G, P R VA 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 2016 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, 88/05popr., 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 podzakonski predpis 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 občine pa Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).
ZAKLJUČEK:
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predloženi predlog Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2016 v prvi obravnavi obravnava in sprejme naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2016 – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.
Gornja Radgona, december 2015
PRIPRAVILA:
Občinska uprava

PREDLAGATELJ:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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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.

A - B i l a nc a pr i ho d ko v i n o d ho d k o v
7 - PRIHODKI

9. 117. 081 €

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.
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70 - DAVČNI PRIHODKI

5.560.837 €

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

4.767.267 €

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 2016 je prihodek občine Gornja Radgona iz dohodnine, planiran v višini 4.767.267 eur. Plan temelji
na izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016, na podlagi sprejetega Zakona
o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

626.670 €

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.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

163.900 €

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.

706- DRUGI DAVKI

3.000 €

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

1.489.895 €

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

864.695 €

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 obresti od sredstev na vpogled
- prihodki od najemnin za poslovne prostore
- prihodki krajevnih skupnosti- najemnine poslovnih prostorov in mrliških vežic
- prihodki od najemnin za stanovanja
- prihodki od najemnin kioski
- prihodki od najemnin upravne zgradbe
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij
- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
- prihodki od uporabe telovadnice
- prihodki od najemnin CERO Puconci
- prihodki od najemnin JP Komunala Radgona
- prihodki od najemnin Mariborski vodovod

711- TAKSE IN PRISTOJBINE
712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

5.000 €
23.000 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih
zakonih ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.
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713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

77.200 €

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
Javnemu podjetju Komunala Radgona, d.o.o. ter Finančni upravi RS in sicer stroške električne energije,
vodarine, čiščenja poslovnih prostorov, odvoza smeti in stroške čistil.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

520.000 €

Med druge nedavčne prihodke sodijo:
- prihodki od komunalnih prispevkov, ki se plačujejo s strani pravnih ali fizičnih oseb na podlagi izdanih
odločb- znesek prihodka se povečuje zaradi sprejetja OPN, zaradi česar se predvideva večja dinamika
gradnje in zaradi odmere komunalnega prispevka za kanalizacijo.
- 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.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

371.466 €

Glede na načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona, se predvideva prodaja
stvarnega premoženja v višini 371.466 eur. Gre za ocenjeno vrednost, glede na izkazani interes in znanih
podatkov ocenjenih nepremičnin.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

1.694.882 €

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

674.882 €

Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:
I. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
- spodbuda za varstvena in gojitvena delovišča- ZGS
- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije, kamor spada požarna taksa
- financiranje po 21. členu Zakona o financiranju občin
- sofinanciranje investicij, izvedenih v stavbi Občinske uprave in Upravne enote, s strani upravne enote
- odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)
- celostna prometna strategija
- sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij Ob
Ščavnici- prihodki so planirani iz naslova sofinanciranje stroškov delovanja skupne občinske uprave s
strani državnega proračuna in sicer v višini 50 odstotkov vseh realiziranih tekočih odhodkov skupne
občinske uprave v preteklem letu.
- prejeta sredstva ministrstva- družinski pomočnik
II. PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, kamor je zajeto sofinanciranje
medobčinskega inšpektorata s strani Občine Apače in Občine Sveti Jurij ob Ščavnici kot
soustanoviteljice v skupnem deležu 43,24% za vse skupne stroške.
- Prejeta sredstva od občine Ljutomer za sistem C- gre za predfinanciranje nakupa zemljišč v okviru
projekta izgradnje vodovodnega sistema C
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 in refundacijo družinskega pomočnika s strani Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

741 - PREJETA SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. IZ SREDSTEV PROR. EU
Iz naslova prejetih sredstev državnega proračuna pričakujemo priliv sredstev za:
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1.020.000 €

-

sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop)- kohezijski
sklad

4 - ODHODKI

8. 576. 122 €

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.

40 - TEKOČI ODHODKI

2.841.631 €

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

804.242 €

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.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

109.478 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so prispevki na bruto plače, ki jih delodajalci plačujejo za
posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.657.991 €

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

63.920 €

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so plačila obresti od najetih kreditov, planirana na
podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov.

409 - SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE

206.000 €

Sredstva izločena v rezerve vključujejo planirano splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo.

41 - TEKOČI TRANSFERJI

3.466.325 €

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

121.000 €

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.
Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.664.783 €

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
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koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega
nadomestila.

412 - TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM

530.965 €

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

1.149.604 €

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

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

2.127.684 €

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

2.127.684 €

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

140.456 €

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.

431- INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNI OSEBAM, KI NISO
PRORAČUNSKI UPORABNIKI
20.000 €
V okviru skupine konta se planira znesek v višini 20.000 eur in sicer kot investicijski transfer gasilskemu
društvu.

432 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

120.456 €

V okviru skupine konta 432 se sredstva zagotavljajo za investicijske transfere javnim zavodom OŠ Gornja
Radgona, OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, JZ PORA in JZ
KULTPROTUR.

B - R a č u n f i na nč ni h te r ja te v i n na l o žb
V . D A N A P O SO J I L A I N P O V E Č A N J E K A P I T A L S K I H
D E L E ŽE V
441- POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
50.000 €

V skupini konta 441 planiramo povečanje kapitalskega deleža v družbi DSO Gornja Radgona, d.o.o.
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C - R a č un f i na nc i r a nj a
5 - RAČUN FINANCIRANJA
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.
V računu financiranja imamo planirano povečanje kapitalskih deležev oziroma finančnih naložb v višini
50.000,00 eur. Sredstva zagotavljamo za morebiten nakup poslovnega deleža DSO Gornja Radgona, pri
čemer bomo vrednost ustrezno korigirali, če bo do nakupa prišlo.

50 - ZADOLŽEVANJE - KREDITI

786.128 €

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

786.128 €

V proračunu za leto 2016 načrtujemo zadolževanje v skupni višini 786.128 eur
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 v 56. členu določa, da se v letu 2016 in 2017
sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za
zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, zagotavljajo v višini 5% skupne primerne
porabe občin, pri čemer se 3% sredstev zagotavlja v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v
proračunu države. Za Občino Gornja Radgona gre za znesek v višini 143.018,01 eur.
Obravnavana zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b
člena ZFO-1.
V letu 2016 planiramo izvesti upravljanje z dolgom, kar pomeni, da bomo poskušali že obstoječe kredite
združiti na isti imenovalec in jih reprogramirati v smislu ugodnejših pogojev odplačevanja. Z
reprogramom želimo sprostiti tudi limit zadolževanja vsaj za tolikšni del, da bi se lahko dodatno še
dolgoročno zadolžili za 643.110 eur.

55 - ODPLAČILA DOLGOV

1.447.086 €

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

550 - ODPLAČILA DOMAČIH DOLGOV

1.447.086 €

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 HYPO ALPE ADRIA banki za investicijo v obnovo osnovne šole Gornja
Radgona- 72.727,32 eur
- Dolgoročni premostitveni kredit najet za sredstva prejeta iz EU, najet pri Hypo Alpe Adria banki za
predfinanciranje investicije v izgradnjo čistilne naprave- 1.200.000,00 eur
- Dolgoročni kredit, najet pri Delavski hranilnici za investicije v občini- 50.000,04 eur
- Dolgoročni kredit, najet pri Delavski hranilnici za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Gornji
Radgoni- 57.692,28 eur.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2015
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170.000 €

III.

POSEBNI DEL –
OBRAZLOŽITEV

A - Bilanca prihodkov in odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
010101 - Stroški sej OS

24.500 €

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
Stroški sej občinskega sveta zajemajo stroške najemnin in zakupnin za poslovne prostore – dvorane
Gasilskega doma Gornja Radgona, stroške za plačila sejnin, stroške reprezentance (nabava hrane in pijače
za potrebe sej občinskega sveta) ter druge operativne odhodke (snemanja in predvajanja sej občinskega
sveta).
V proračunu za leto 2016 zagotavljamo stroške za šest sej občinskega sveta.

010102 - Stroški odborov in komisij-sejnine

21.500 €

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 ter stroški sejnin
članov odborov in komisij, ki se izplačujejo na podlagi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih
stroškov v občini Gornja Radgona. Višina postavke je planirana glede na povprečje sej delovnih teles
preteklih let ob predpostavki stalne udeležbe vseh članov odborov in komisij.

010105 - Financiranje političnih strank

18.756 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Odlok 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 6 političnih strank in ena samostojna lista. V skladu z 2.
členom navedenega odloka se v proračunu občine za leto 2016 za namen financiranja političnih strank
zagotovijo sredstva v višini 18.011,00 eur, ki se razdelijo, kot sledi :
Zap.
Št.
%
Ime liste politične stranke
št.
glasov glasov
1. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
674 27,08
2. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
456 18,32
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
3.
17,60
SLOVENIJE
438
4. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
361 14,50
5. N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
294 11,81
6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
266 10,69
SKUPAJ 2489
100
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Mesečni
Letni znesek
znesek
423,25
5.078,97
286,35
3.436,21
275,05

3.300,57

226,69
184,62
167,04
1.563,00

2.720,34
2.215,45
2.004,46
18.756,00

010106 – Delovanje svetniških skupin

9.072 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93 z dne 01.07.2015)
Pravice in obveznosti svetniških skupin Občinskega sveta Občine Gornja Radgona glede uporabe
finančnih sredstev, so določene s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona. V skladu z 2. členom pravilnika, imajo svetniške skupine pravico porabe
sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin za posamezno leto; v skladu s 3.
členom pa občinski svet določi višino finančnih sredstev za delo vseh svetniških skupin v proračunu
občine za posamezno leto. Glede na navedeno, so za leto 2016 planirana sredstva preračunano v višini 36
€ na posameznega člana občinskega sveta na mesec.
Podkonto

412000127
412000128
412000129
412000130
412000131
412000132
412000133

Ime svetniške skupine (ime podkonta)

Znesek v EUR

Svetniška skupina Lista za Gornjo Radgono
Svetniška skupina Socialni demokrati
Svetniška skupina SMC – Stranka modernega centra
Svetniška skupina DeSUS
Svetniška skupina SDS
Svetniška skupina Nove Slovenije
Svetniška skupina SLS
SKUPAJ

1.728,00
2.160,00
1.296,00
1.296,00
864,00
864,00
864,00
9.072,00

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

5.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Listina o partnerskem sodelovanju, ki so jo sprejeli Občinski svet Občine Gornja Radgona v Sloveniji,
Mestni svet mesta Bruchsal in Krajevni svet mestne četrti Helmsheim v Nemčiji (2006)
- Sklep o pobratenju občin Mladenovac in Gornja Radgona (1974) in Sklep o sprejemu partnerskega
sodelovanja Občine Gornja Radgona z Občino Mladenovac (sprejel občinski svet 2001)
- Pismo o partnerskem sodelovanju okraja Radkersburg s svojimi občinami in Občine Gornja Radgona
s sosednjimi občinami v okviru Iniciative sosedstvo (2003)
Občina Gornja Radgona je partnersko povezana z mestom Bruchsal-Helmsheim v Nemčiji in s sosednjim
čezmejnim mestom Bad Radkersburg v Avstriji ter pobratena z občino Mladenovac v Srbiji. Poleg tega pa
ob posebnih priložnostih sodeluje tudi s predstavniki drugih držav. V okviru proračunskih sredstev za
mednarodno sodelovanje občine, se bodo 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 ter drugimi državami. 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
040301 – Uradne objave v uradnem glasilu in tiskanih medijih

7.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Statut Občine Gornja Radgona (123. člen)
V ta strošek so vključeni stroški vseh uradnih objav v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona in stroški
potrebnih objav v Uradnem listu RS. Zajeti pa so tudi stroški objav javnih razpisov in drugih obvestil v
lokalnem časopisu ali tiskanih medijih, s katerimi se mora obveščati javnost.
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
V Občini Gornja Radgona se organizirajo prireditve ob občinskem in večjih državnih praznikih, za katere
namenjamo sredstva v naslednjih višinah:

040392 – Stroški praznovanja občinskega praznika

3.000 €

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) stroški ob osrednji prireditvi in materialni stroški za priznanja za
podelitev ob občinskem prazniku.

040396 – Stroški praznovanja dneva reformacije

850 €

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

040398 – Komemoracija

470 €

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

2000 - ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
010131 - Plača župana

20.966 €

Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Sklep o določitvi plačila za opravljanje funkcije nepoklicnega župana v skladu s 3. členom Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju, 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi in 3. členom Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Gornja Radgona
Župan opravlja funkcijo neprofesionalno, njegova plača je oblikovana v skladu z Zakonom o sistemu plač
v javnem sektorju.
Na postavki planiramo celoletno plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnega župana. Poleg tega so
planirani tudi ocenjeni stroški povrnitve stroškov službenih potovanj in prevoza.

010132 - Nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije podžupana

35.024 €

Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornja Radgona in Sklep o določitvi plačila za poklicno
opravljanje funkcije podžupana, v skladu s 3. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 34.a
člena Zakona o lokalni samoupravi in 4. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov v Občini Gornja Radgona
Podžupan opravlja funkcijo poklicno, njegova plača je oblikovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju.
Na postavki je planirano celoletno plačilo za opravljanje funkcije poklicnega podžupana, ocenjeni so tudi
stroški prevoza v državi.
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010133 - Materialni stroški vključno s stroški reprezentance

6.000 €

Stroški reprezentance zajemajo storitve gostinskih uslug ob številnih prireditvah, otvoritvah, posebnih
dogodkih, obiskih, novoletnih sprejemih, sestankih. Iz te postavke se krijejo tudi stroški nabave Zlate
radgonske penine kot poslovno – protokolarno darilo.

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti
010134 – Sporočila za javnost, objava informacij v medijih

9.000 €

Postavka zajema stroške 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 lokalnih televizij in razne objave ter obvestila na radijskih postajah. Iz obravnavane postavke se
krijejo stroški oddaj na radijskih in televizijskih postajah in sicer v skladu s sklenjenimi Pogodbami o
sodelovanju.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
040323 – Sprejem najuspešnejših devetošolcev

1.000 €

Sredstva na postavki se namenjajo za operativne odhodke v zvezi sprejema najuspešnejših devetošolcev
pri županu. Gre predvsem za stroške pogostitve, stroške priznanj, stroške fotografiranja in stroške
snemanja dogodka.

3000 - NADZORNI ODBOR
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
020310 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor

7.315 €

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 opravljanje dela nadzornega odbora 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.
Nadzorni odbor je z dopisom št. 15-2/2015-NO06 z dne 14.10.2015 predložil finančni načrt za leto 2016,
v katerem je predvidel :
1. sejnine za udeležbo na sejah Nadzornega odbora (predvidenih 12 sej) v višini 3.900,00 eur,
2. nadomestila za udeležbo na sejah občinskega sveta (predvidene 4 seje) in na sejah odborov
(predvidenih 8 sej) v višini 415,00 eur,
3. nagrade članom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona za opravljene nadzorne preglede in
poročila v višini 2.500,00 eur in
4. izobraževanje- udeležba na seminarjih- 500,00 eur.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020202 - Stroški bančnih storitev - provizija bank

3.840 €

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
- Aneks št.1 k Pogodbi o vodenju enotnega zakladniškega računa občine, št. 35.00-0797-43/14-NA z dne
01.12.2014
- Okvirna pogodba o vezavi depozitov v domači valuti čez noč, št. 1093185 z dne 23.01.2009
- Pogodba za plačilo uporabnine bankomatov, št. 344/2014-P z dne 05.10.2014, podpisana z banko
NLB, d.d.
Sredstva na postavki so zagotovljena za:
- plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet- gre za plačila obresti in stroškov
Banki Slovenije, ki jih plačujemo na podlagi 13.in 14.člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja
računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi za javna
plačila (Ur.l.RS št. 109/12 s spremembami in dopolnitvami).
- plačila bančnih storitev- na podlagi podpisane pogodbe za plačilo uporabnine bankomatov, se plačuje
Novi ljubljanski banki uporabnina bankomata, postavljenega na lokaciji Negova 17, Spodnji Ivanjci.
Zaradi nerentabilnosti navedenega bankomata, smo s plačevanjem nadomestila v obliki uporabnine
prevzeli delno financiranje stroškov, nastalih v povezavi z delovanjem bankomata.

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

4.500 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13)
Stroški notranje revizije proračuna občine zajemajo stroške izvajanja redne revizije proračuna Občine
Gornja Radgona, katero vsako leto izvaja zunanji izvajalec.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04029001- Informacijska infrastruktura
040201 – Prostorski informacijski sistem

9.030 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba št. 60/2015-P z dne 04.03.2015, sklenjena s podjetjem Terragis, d.o.o.
- Pogodba št. 24/2005-P z dne 08.01.2005, sklenjena s podjetjem Realis, d.o.o.
Na občini Gornja Radgona pri svojih delovnih nalogah uporabljamo aplikacijo Terra 2013, 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. Prav
tako bo potrebno avtomatizirati izdelavo potrdila o namenski rabi zemljišča na osnovi OPN.
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V okviru planirane postavke namenjamo sredstva tudi za tekoče vzdrževanje prostorskega informacijskega
sistema podjetja Terragis ter vzdrževanje PISO – prostorskega informacijskega sistema občine podjetja
Realis.

04029002 – Elektronske storitve
040292 – Uradna spletna stran občine

1.300 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba št. 214/2009-P z dne 22.05.2009, sklenjena s podjetjem Arctur, d.o.o.
Konec leta 2015 se je pristopilo k izvedbi nadgradnje ter grafične in tehnične posodobitve uradne spletne
strani občine www.gor-radgona.si, katere predhodna zadnja celovita posodobitev je bila izvedena leta
2009. V letu 2016 so načrtovana sredstva za pogodbeno vzdrževanje spletne strani občine.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040215- Nakup gradu Šahenturn z okolico

170.000 €

Z uvedbo stečajnega postopka podjetja Stavbar Gradnje d.o.o., lastnice nepremičnine parc. št. 648/1 k.o.
Gornja Radgona, ki v naravi predstavlja središče mesta Gornja Radgona (območje za avtobusno postajo)
oziroma Grad Šahenturn, je omenjena nepremičnina v velikosti 9304 m2, skupaj s stavbnim fondom prešla
na Družbo za upravljanje terjatev bank (v nadaljevanju DUTB) oziroma t.i. slabo banko. Omenjena
nepremičnina je v celoti namenjena prodaji, pri čemer ima Občina Gornja Radgona predkupno pravico.
Pred nakupom nepremičnine s strani podjetja Stavbar Gradnje d.o.o. je bila le-ta v lasti Ministrstva za
obrambo.
Nepremičnina predstavlja kulturno dediščino zavarovano z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona. Leži v samem centru mesta med pokopališčem in
avtobusno postajo oziroma Partizansko cesto in je tudi komunikacijsko gledano zelo pomembna, saj mimo
pelje tako pot na pokopališče kot na območje Osnovne šole Gornja Radgona. S svojimi prostimi
površinami je tudi pomembna z vidika parkirišč in dostopnosti do ključnih centralnih točk v mestu (banke,
občina, upravna enota, center za socialno delo, knjižnica, osnovna šola, pokopališče, trgovine itd.).
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 8. redni seji, dne 12. 11. 2015, sprejel Dopolnitev
programa nakupov, zato se s sprejeto dinamiko uvršča nakup v proračun za leto 2016.

040304 – Pravno zastopanje občine

15.800 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba št. 152/2015-P z dne 08.06.2015, sklenjena z odvetnikom Iztok Drozdek
Postavka zajema stroške pravnega zastopanja občine v raznih pravdnih postopkih ter stroške
sofinanciranja pisarne brezplačne pravne pomoči občanom Občine Gornja Radgona.

040306 – Poslovna stavba Maistrov trg 2

15.750 €

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. V letu 2011 in 2012 so se v stavbo vselila medobčinska društva ter Zasebna
Glasbena šola Maestro.
V letu 2016 se na podlagi višine materialnih stroškov, nastalih v prejšnjih letih, planirajo materialni stroški
v skupni višini 15.750 eur in zajemajo tekoče obratovalne stroške (električna energija, poraba kuriv in
stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve) in tekoče stroške vzdrževanja objekta ter opreme.

040313 – Zavarovalne premije

35.000 €

Proračunska postavka združuje vsa sredstva, namenjena za zavarovanje motornih vozil, objektov, opreme
in odgovornosti:
- požarno zavarovanje poslovnih stavb, avtobusnih postajališč, občinskih javnih cest, javnih poti,
kolesarskih stez, igral, mestnega parka (igrala, klopi, fontana, kip, drogovi), Doma športa,
slačilnic s tribunami, namakalnega sistema na TŠC Trate, objekta na ploščadi ob reki Muri,
telovadnice Partizan, igral na javnih površinah;
- požarno zavarovanje poslovnih prostorov in stanovanj,
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požarno zavarovanje OŠ Gornja Radgona, atletske steze, lesenih igral, elektronske opreme,
strojelomno zavarovanje mehanske opreme, drobnega inventarja, naprav in aparatov, zavarovanje
vloma, splošna odgovornost, zavarovanje vseh stekel in ogledal;
požarno zavarovanje OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova, telovadnice, šolskega dvorišča in
športnega igrišča, spomenika dr.Antona Trstenjaka, zavarovanje elektronske opreme, strojelomno
zavarovanje mehanske opreme, drobnega inventarja, naprav in aparatov, zavarovanje vloma,
splošna odgovornost, zavarovanje vseh stekel in ogledal;
požarno zavarovanje Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona z enotama Črešnjevci in Negovaobjekti, oprema na prostem, spominsko obeležje- Mati z otrokom, ograja, oprema na prostem,
zavarovanje elektronske opreme, strojelomno zavarovanje mehanske opreme, drobnega
inventarja, naprav in aparatov, zavarovanje vloma, splošna odgovornost, zavarovanje vseh stekel
in ogledal;
požarno in vlomsko zavarovanje JZ PORA, splošna odgovornost, zavarovanje elektronike
požarno, vlomsko in strojelomno zavarovanje JZ KULTPROTUR, splošna odgovornost,
zavarovanje elektronike, zavarovanje vseh stekel in ogledal;
požarno in vlomsko zavarovanje krajevnih skupnosti, zavarovanje stekla in elektronike
zavarovanje vodovodne infrastrukture v obdobju od januar- marec 2016.

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

8.970 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Pogodba o sodelovanju v POOL-u inštituta za javno upravo, št. 97/2009-P z dne 23.03.2009
- članstvo v Skupnosti občin Slovenije ter v Združenju športnih centrov Slovenije
Iz planirane postavke se pokrivajo stroški članarin, ki jih za potrebe pravnega svetovanja in priprave
pravnih mnenj plačujemo Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (7.320,00 eur),
Skupnosti občin Slovenije (1.300,00 eur) ter Združenju športnih centrov Slovenije (350,00 eur).

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

740.725 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni
list št. 95/14)
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive
V postavki so na podlagi kadrovskega načrta za leto 2016 in v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in
Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive,
načrtovane plače in drugi izdatki zaposlenim.
Sredstva so planirana ob predpostavki, da bodo vsi zaposleni ves čas prisotni na svojem delovnem mestu.

060303 - Materialni stroški - občinska uprava

94.342 €

Materialni stroški so stroški, ki so potrebni za redno delovanje občinske uprave in jih v letu 2016
planiramo za:
- pisarniški material in storitve (predvsem tonerji za tiskalnike, papir, kuverte, fascikli, arhivske mape,
itd., rokovniki (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);
- čistilni material in storitve,
- storitve varovanja zgradb in prostorov
- časopise, revije, knjige in strokovno literaturo,
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reprezentanco (za stranke in udeležence številnih sestankov, sej odborov in komisij občine,
udeležence razgovorov in obiskov pri županu, kakor tudi ostale udeležence protokolarnih dogodkov v
občini)
električno energijo
porabo kuriv in stroškov ogrevanja,
vodo in komunalne storitve,
telefon, faks elektronsko pošto,
poštnino in kurirske storitve,
dnevnice za službena potovanja v državi
stroški prevoza v državi
tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme:
a) vzdrževanja računalniške programske opreme za vodenje finančnega poslovanja in
računovodstva,
b) vzdrževanje komunikacijskega omrežja HKOM,
c) vzdrževanje informacijskega dokumentnega sistema, sistemsko podporo in
d) vzdrževanje računalniške opreme ter popravila ali nadgradnje informacijsko-komunikacijske
računalniške opreme.
druge najemnine (najem dveh fotokopirnih strojev)
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev.

060321- Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu

4.700 €

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.
Iz navedene postavke se pokrivajo stroški zdravniških pregledov zaposlenih in stroški izvajanja strokovnih
nalog s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti po pogodbi št. 005/06 VD-PV, ki znaša
1.830,00 eur letno.

060322- Občinska blagajna

8.400 €

Zakonska oz.druge pravne podlage :
- Pogodba o izvajanju plačil v občinski blagajni, št. 130/2015-P z dne 27.05.2015, sklenjena z
Deželno banko Slovenije, d.d.
V letu 2015 smo z Deželno banko Slovenije sklenili Pogodbo o izvajanju plačil v občinski blagajni in s
tem omogočili občanom Občine Gornja Radgona, da pri dotični banki plačujejo določene položnice brez
provizije.
Glede na to, da je bilo v letu 2015 v povprečju mesečno vplačanih 2000 položnic, zagotavljamo v
proračunskem letu 2016 za ta namen, sredstva v skupni višini 8.400,00 eur.

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
060307 - Nakup opreme

8.000 €

Glede na potrebe, planiramo v letu 2016 najnujnejšo nabavo pisarniškega pohištva in opreme. V več
pisarnah namreč močno primanjkuje prostora za odlaganje in hranjenje številne projektne dokumentacije,
v okviru projektov v izvajanju. Nabavilo se bo predvidoma eno varnostno omaro in več komadov
klasičnih omar ter drugo nujno potrebno pohištvo ali opremo.
V letu 2016 planiramo tudi nujno potrebno postopno zamenjavo zastarelih službenih računalnikov, saj ima
trenutno občinska uprava v redni uporabi še 5 takšnih stacionarnih računalnike z zastarelim operacijskih
sistemom Windows XP in 7 z Windows Vista (nakupljeni leta 2005, 2006, 2007). Glede na potrebe zaradi
zastarelosti in izredno počasno delovanje ali ob morebitni okvari sedanje strojne opreme se bo zato
nabavilo nove računalnike s programsko opremo, glede na potrebe tudi kakšen nov tiskalnik ali kakšno
drugo tehnično in informacijsko-komunikacijsko opremo. Računalniška tehnologija in druga tehnična
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oprema je podvržena hitremu tehnološkemu zastaranju, zato je potrebno, da postopoma zamenjujemo vsaj
najbolj kritično opremo.

060308 – Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinske stavbe

23.000 €

V letu 2016 planiramo namestitev toplotnega izmenjevalca na sistemu centralne kurjave, namestitev
ventilatorja v sanitarijah ter zamenjavo cevi za ogrevanje od kurilnice do upravne stavbe ter popravilo
parketa v pisarnah.
Omenjene investicije bo v svojem deležu (39,75%), sofinancirala tudi Upravna enota Gornja Radgona.

060323 – Stroški službenih vozil

5.550 €

Za uporabo dveh službenih vozil v letu 2016 načrtujemo stroške v zvezi porabe goriva in maziva, stroške
vzdrževanja in popravil vozil ter pristojbine za registracijo vozil.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih
dogodkih
070301 - Civilna zaščita
30.900 €
Zakonska oz. druge pravne podlage:
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Uredba o organiziranosti, usposobljenosti in opremljenosti sil za zaščito in reševanje
Iz postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega štaba Civilne zaščite ter za usposabljanje
enot in služb CZ. Sredstva se namenijo za delovanje in opremljanje Štaba Civilne zaščite občine in služb
Civilne zaščite občine, nabavo – zamenjavo dotrajane opreme. Občina je dolžna vzdrževati tudi javno
zaklonišče, 200+200 zakloniščnih mest na Mladinski ulici 4 v G. Radgoni. Za pripadnike Civilne zaščite
se zagotovijo sredstva za zavarovanje za poškodbe pri delu in nezgodno zavarovanje. Po sklenjenih
pogodbah se financirajo programi izvajanja nalog zunanjim izvajalcem nalog od podjetij do društev. Ob
naravnih in drugih nesrečah se vključenim enotam zagotovijo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov
za porabljeno gorivo, poškodovano opremo ter zagotavljajo potrebna materialna sredstva za zmanjšanje
posledic naravnih in drugih nesreč. Pogodbenim izvajalcem se poravnajo nastali stroški posredovanja ob
naravnih nesrečah po pogodbi in v skladu z naročili vodje intervencije oziroma poveljnika Civilne zaščite
občine.
Delovanje Štaba civilne zaščite občine in usposabljanje enot in služb CZ
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.
Preko leta se planira 5 rednih sej štaba medtem ko se izrednih sklicev štaba ob večjih naravnih ali drugih
nesrečah ni možno v naprej planirati.
Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite zajema osnovno in dopolnilno usposabljanje (planiramo
obnovitveno usposabljanje za člane štaba CZ in poverjenike CZ), 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 ZRP
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V skladu Programom opremljanja za obdobje 2015-2020 se zamenja dotrajana osebna in skupna oprema
pripadnikov enot in služb civilne zaščite v občini v skladu z merili in potrebami. Planira se nabava
(zamenjava dotrajanih) 3 električnih potopnih črpalk, zložljive postelje za začasno nastanitev, elektro
agregat. 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. Opraviti je
potrebno na dve leti servis muljnih črpalk Honda.
Občina je dolžna vzdrževati javno zaklonišče, ki se nahaja na Mladinski ul. 4 v Gornji Radgoni. Stroški
vzdrževanja zaklonišča zajemajo stroške električne energije, čiščenja in tekočega vzdrževanja samega
zaklonišča. Investicijsko vzdrževanje zaklonišča je zajeto v posebni postavki.
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 zagotovijo iz proračunske rezerve občine v skladu z veljavno
zakonodajo.
Sofinanciranje programa pogodbenih izvajalcev za izvajanje nalog zaščite in reševanja
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, Skavti); reševanje ob eksplozijah in porušitvah ter
ob poplavah (podjetja gradbene stroke: SGP Tivadar d.o.o. in Komunala Radgona d.o.o.)
Z navedenimi ima občina sklenjeno 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 vključijo 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. 4

7.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
Že več let skušamo z raznimi posegi (tesnilnimi izolacijami) preprečiti zamakanje oz. vdor vode v predelu
med vhodom v zaklonišče in zgornjih izhodov iz zaklonišča. Ta dva dela sta bila namreč grajena ločeno in
sta se verjetno z leti ločila, zaradi česar prihaja do vdora vode v predprostor in tudi v sam zakloniščni del,
ki se zapira s tesnilnimi vrati .
Po trenutno veljavni zakonodaji ima javno zaklonišče v Mladinska 4, G. Radgona 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.
V letu 2015 je potekla veljavnost 10 letnega certifikata ustreznosti drugega dela zaklonišča-desni del na
podlagi določil Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike. V sled navedenega bo
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potrebno izvesti redni servis filtroventilacijskih naprav in zamenjavo RKB filtra ter po teh postopkih
pridobiti Potrdilo o ustreznosti zaklonišča – Trate B – 200 zakloniščnih mest.

07039002 - Protipožarna varnost
070305 - Požarna varnost

163.917 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 105/2006)
- Programu varstva pred požari Občine Gornja Radgona
- Odlok o javni gasilski službi (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 52 z
dne 1.8.2009)
- Program varstva pred požari občine Gornja Radgona
- Župan je s posebnim sklepom določil območja delovanja posameznih prostovoljnih gasilskih društev v
občini. Prav tako je bila s sklepom župana št. določena kategorizacija operativnih gasilskih enot
prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju besedila: PGD) v občini Gornja Radgona v skladu z
Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so sestavni del Uredbe o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007).
- Občina ima sklenjene pogodbe o izvajanju lokalne gasilske javne službe s prostovoljnimi gasilskimi
društvi v občini, katere sopodpisnik je v skladu z 11.a členom Zakona o gasilstvu tudi gasilska zveza v
katero so vključena prostovoljna gasilska društva v občini, ki prav tako opravljajo določene naloge s
tega področja. Z aneksi k navedenim pogodbam pa se letno dogovorijo višine financiranja programa iz
občinskega proračuna.
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 sestane predvidoma 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 (planiran nadaljevalni tečaj za gasilca in tečaj za varno delo z žago), 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 2016, zajema tečaje specialnosti po razpisu Gasilske zveze
Slovenije na Gasilski šoli na Igu in Pekrah 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 priprave 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 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
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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 2015 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 2015 se
nadaljuje zamenjava dotrajane osebne in reševalne opreme po programu, ki se dogovori v okviru občinskega
gasilskega poveljstva. Sredstva za opremljanje gasilskih enot se zagotovijo predvsem iz sredstev požarne
takse, kot namenskega vira za te potrebe (določila Zakona o varstvu pred požari).
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 RS, št. 113/2005).
Tako se izvede prijava za ca 200 zavarovancev-gasilcev in plačilo pavšalnega prispevka, ki ga za vsako leto
posebej določi Zavod za zdravstveno zavarovanje RS. 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,
ki so nad višino sredstev, določenih pri redni dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev. Stroški se gasilskim
enotam vrnejo na podlagi zahtevka.
Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev
Operativni gasilci morajo imeti za izvajanje nalog opravljen zdravstveni pregled v skladu z določili Zakona o
gasilstvu ter Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS, 65/2007 in
80/2008).
Delovanje gasilske zveze in logističnega centra CZ in PV
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 2016, 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.
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.
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
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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
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.
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
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.
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.
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
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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.
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.
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Večja gasilska tekmovanja in obletnice PGD
V letu 2016 praznuje PGD Spodnji Ivanjci 80. obletnico delovanja. Ob tem jubileju planirajo večjo
gasilsko vajo ter svečanost s prevzemom gasilskega vozila za prevoz moštva.
Redni letni pregled hidrantnega omrežja
Na območju občine G. Radgona je na podlagi podatkov zadnjega pregleda v letu 2014 skupno 259
hidrantov. V skladu z določili Zakona o varstvu pred požari, po je dolžan lastnik enkrat letno opraviti
redni letni tehnični nadzor hidrantov in pridobiti ustrezno potrdilo o stanju hidrantov. Zaradi novega
vodovodnega sistema se bo število hidrantov povečalo.
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. Velika pridobitev na
področju zagotavljanja požarne vode pa predstavlja novi vodovod, zgrajen v okviru sistema C. Tako se bo
na določenem področju izboljšala oskrba z vodo, medtem ko bodo na določenih predelih – ulicah in krajih
ostali obstoječi hidranti. Na podlagi poročila Gasilske zveze Gornja Radgona kot pooblaščenega izvajalca
meritev hidrantnega omrežja na območju občine G. Radgona je neuporabnih preko 50 hidrantov.
Zamenjava dotrajanih hidrantov se izvede po letnem programu zamenjave dotrajanih hidrantov, ki ga
pripravi posebna komisija.

070309 – Sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Spodnji Ivanjci
20.000 €

V letu 2016 praznuje Prostovoljno gasilsko društvo Spodnji Ivanjci 80 obletnico delovanja in v sklopu tega
jubileja in v skladu s programom nabave gasilskih vozil v občini Gornja Radgona za obdobje 2016 – 2020
pristopa k nabavi prepotrebnega vozila za prevoz moštva PGD Spodnji Ivanjci. Predračunska vrednost
investicije – nabava vozila in dodelava v gasilsko vozilo GVM po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije, znaša
33.000 EUR.
Občina sofinancira nabavo gasilskega vozila v višini 20.000 EUR. Od tega del iz namenskih sredstev požarne
takse (15.000,00 eur) del pa iz proračunskih sredstev (5.000,00 eur).

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
08029001 – Prometna varnost
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.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001 – Povečanje zaposljivosti
Stran 22 od 59

100301- Plače in drugi izdatki zaposlenih-javna dela

49.281 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:

-

Zakon o urejanju trga dela

Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju
delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest in se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju
trga dela. Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki in izvajalci programov
javnih del.
Občina spodbuja javna dela v okviru zaposlitve za določen čas v občinski upravi in sicer v okviru programov,
ki se izvajajo v telovadnici Partizan in TŠC Trate.
V proračunu za leto 2016 smo zagotovili sredstva za štiri javne delavce :

Naziv program
TŠC Trate
Telovadnica
Partizan
Skupaj

Osnova 40
ur/teden

St.
iz.

Št.
oseb

Razlika do
minimalne
plače

Čas

Prisp. letno

Regres
100%

Vsi stroški
skupaj

IV.

3

12

0,00€

31.654,75 €

4.922,43 €

36.577,18 €

V.

1

12

0,00 €

11.062,91

1.640,81 €

12.703,72 €

4

49.280,90 €

Stroške javnih del dobimo refundirane s strani Zavoda za zaposlovanje in sicer v višini 35.210,21 eur.
Prihodek je planiran v splošnem delu proračuna med transfernimi prihodki kot prejeta sredstva iz skladov
socialnega zavarovanja na kontu 74020000.
Iz navedenega sledi, da znaša končni strošek občine 14.070,69 eur.

100303 - Javna dela- JP Komunala Radgona

29.989 €

Sredstva pod to postavko so predvidena za izplačila 25% plač, prevoze, 50% regresov malic ter materialne
stroške za izvedbo programov, katerih izvajalec je JP Komunala Radgona d.o.o.. V letu 2016 bo imelo JP
Komunala Radgona, d.o.o. v programih javnih del zaposlenih 6 občanov Občine Gornja Radgona.

100304 - Javna dela- zavodi in društva

48.000 €

Na obravnavani postavki so zagotovljeni stroški za kritje 25% plače, 50% izplačilo regresa za
dopust ter razlika prispevka za socialno varnost do minimalne plače za društva in javne zavode, ki
vključujejo v programe javnih del brezposelne osebe iz območja občine Gornja Radgona.
Javni razpis za dodelitev javnih del bo Zavod za zaposlovanje objavil v mesecu decembru 2015 in
predvidoma v prvi polovici meseca januarja 2016.

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

3.000 €

Za izvajanje programa razvoja podeželja (PRP) in CLLD (po starem LEADER) v Sloveniji za naslednjo
programsko obdobje 2014-2020, bo Lokalna akcijska skupina (LAS) izvajala že ustaljene naloge o
lokalni razvojni strategiji ter sprejemala odločitve o razporeditvi in upravljanju s finančnimi sredstvi.
Občina Gornja Radgona je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine (LAS) za območje Prlekije. Za
izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije, se v obdobju 2014-2020 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 tem obdobju koriščenje evropskih sredstev iz
naslova ukrepov CLLD.
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110216 - Skupni programi kmetijstva – razpis

35.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93/2015
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93 z dne 01.07.2015), se
vsako leto objavi javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona, upravičenci pa so kmetijska gospodarstva, ki ležijo na
območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev.

110217 - Drugi programi v kmetijstvu

4.200 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbeno razmerje
Sredstva na postavki so namenjena 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.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
110330 - Varovanje živali - veterinarske storitve

9.900 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/2004)
- Pogodba o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali, št. 327/2008-P, sklenjena s
podjetjem Mala hiša, d.o.o.
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. Poleg tega plačujemo v zavetišču
za živali »Mala hiša« iz Tešanovec, najem dveh boksov.

110332 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

1.900 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o divjadi in lovstvu
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gornja
Radgona(Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 65/11)
Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu, prejme Občina Gornja Radgona s strani pristojnega
ministrstva vsako leto sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino, ki leži na
območju občine.
Občina Gornja Radgona ima delitev sredstev od koncesije opredeljeno z Odlokom in preko javnega
razpisa postopke sofinanciranja tudi izvaja. Sredstva porabe služijo kot namenski izdatek za izvajanje
ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.
V splošnem delu proračuna je vrednost evidentirana kot prihodek na kontu 74000103- spodbuda za
varstvena in gojitvena delovišča.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
130206 – Vzdrževanje mestnih ulic in prometne signalizacije

81.063 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbeno razmerje s podjetjem Komunala Radgona, d.o.o.
- Zakon o cestah
- Odlok o cestah
Mestne ulice v Gornji Radgoni večinoma vzdržuje JP Komunala Radgona d.o.o.
Letno vzdrževanje zajema krpanje udarnih jam, manjša popravila na kanalih in robnikih, popravila
posedkov pločnikov in javnih površin, košnjo bankin, postavitev vertikalne prometne signalizacije in
barvanje horizontalne prometne signalizacije in druga manjša vzdrževalna dela.

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,…).
Znesek

1302071- Vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije

212.172 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbeno razmerje s podjetjem Komunala Radgona, d.o.o.
V Občini Gornja Radgona je kategoriziranih 60.822 m lokalnih cest, katere v večini vzdržuje JP
Komunala Radgona d.o.o.
Letno vzdrževanje zajema izkop jarkov, odrez bankin, košnjo trave ob cestah, krpanje udarnih jam,
sanacijo manjših posedkov, popravilo propustov, gradnjo novih propustov, izvedbo betonskih kanalet,
izvedbo cestnih robnikov, postavitev odbojnih varnostnih ograj, postavitev vertikalne prometne
signalizacije, barvanje horizontalne prometne signalizacije.
Zimska služba obsega postavitev in odstranitev snežnih kolov, pregledniško službo, dežurstvo, pluženje in
posipavanje cest.

1302072- Vzdrževanje javnih poti, nekategoriziranih cest in prometne
signalizacije

284.744 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
Pogodbeno razmerje s podjetjem Komunala Radgona, d.o.o
V Občini Gornja Radgona je kategoriziranih 138.443 m javnih poti, od tega jih je še 59 km v makadamski
izvedbi.
Občinske javne poti in nekategorizirane poti do nekaterih domačij (pot občinska last) v večini vzdržuje JP
Komunala Radgona d.o.o.
Letno vzdrževanje zajema grediranje makadamskih cest, po potrebi navoz gramoza, izkop jarkov, odrez
bankin, košnjo trave ob cestah, krpanje udarnih jam, sanacijo manjših posedkov, popravilo propustov,
gradnjo novih propustov, izvedbo betonskih kanalet, izvedbo cestnih robnikov, postavitev odbojnih
varnostnih ograj, postavitev vertikalne prometne signalizacije, barvanje horizontalne prometne
signalizacije.
Zimska služba obsega postavitev in odstranitev snežnih kolov, pregledniško službo, dežurstvo, pluženje in
posipavanje cest. Zajeta so tudi pluženja nekaterih gozdnih cest in nekategoriziranih cest do posameznih
krajanov.

130208 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

33.000 €

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 z izvajalcem, ki je izbran na podlagi najugodnejše ponudbe.
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1302122 – Javna snaga

25.700 €

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.
- Pogodba o najemu in vzdrževanju mobilnih WC kabin, št. 191/2012-P z dne 22.06.2012, podpisana s
podjetjem ADCO&DIXI
Stroški javne snage zajemajo stroške:
- električne energije, ki se plačuje za javni WC, objekt za prireditve na Trgu svobode ter prireditveni
prostor Kerenčičeva
- vode in komunalnih storitev, ki se plačujejo za javni WC, WC promenada-Lackova ulico, fontano na
Trgu svobode, križišče pri Kompasu in krožišče pri Maximusu
- drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje, ki zajemajo zasaditev cvetličnih gredic
- najemnin in zakupnin- na podlagi pogodbe plačujemo Slovenskim železnicam letno zakupnino
zemljišča za vrtove pri Davidovem hramu in na podlagi pogodbe plačujemo podjetju ADCO&DIXI
najem in vzdrževanje mobilnih WC kabin in sicer dveh na avtobusni postaji ter ene na TŠC Trate,
- drugih operativnih odhodkov, ki pomenijo nabavo 50 kom. novih zastav RS in 50 kom. novih
občinskih zastav, sajenje dreves v občinskih gozdovih ter odstranjevanje vzpenjavk po Odločbi
Zavoda za gozdove.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1302100- Modernizacija LC 104082- Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh

415.000 €

Gre za nadaljevanje modernizacije ceste iz leta 2015 z izvedbo preostalega dela ceste.
Preostali del lokalne ceste je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano
odvodnjavanje, glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo se bo izvedla
razširitev ceste, izgradnja potrebnih manjših opornih zidov zaradi razširitve ceste, na novo se bo uredilo
odvodnjavanje meteornih voda. Z razširitvijo ceste se bo povečala prometna varnost na celotni cesti.
Preostali del ceste v dolžini 2730 m in poteka po ozemlju dveh krajevnih skupnosti in sicer KS Negova in
KS Črešnjevci – Zbigovci. V vsaki KS poteka približno polovico ceste, ki je predvidena za obnovo.

1302124- Modernizacija JP 606181 Očeslavci-domačija Križan

19.000 €

Cesta poteka v delu naselja Očeslavci, v ravnini. Ob večjem deževju je težko prevozna. Z modernizacijo
bi se utrdila vozna površina in rešilo bi se odvodnjavanje meteornih voda.
Dolžina ceste je 90 m.
Na postavki se zagotavljajo sredstva za gradbena dela, nadzor in geodetsko odmero.

1302125- Modernizacija JP 606191 Očeslavci- Domačija Klemenčič

37.000 €

Cesta poteka v delu naselja Očeslavci. 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. Prav tako
bo potrebno izvesti sanacijo zdrsa brežine.
Dolžina ceste je 190 m.
Na postavki se zagotavljajo sredstva za gradbena dela, nadzor in geodetsko odmero.

1302137- Panonska ulica R1-230 - zamen. vodovoda in obn. pločnikov

350.000 €

V letu 2016 je predvidena obnova celotne Panonske ulice v dolžini cca 500 m s strani Direkcije RS za
infrastrukturo.
V sklopu obnove Panonske ulice bo DRSI izvedla celotno obnovo vozišča, delno financirala obnovo
pločnika in odvodnjavanje ceste.
Občina Gornja Radgona bo financirala delno obnovo pločnikov, delno obnovo odvodnjavanja ceste,
celotno obnovo javne razsvetljave, vodovoda in fekalne kanalizacije.
Deleži financiranja so določeni v Sporazumu o sofinanciranju med DRSI in Občino Gornja Radgona.

Stran 26 od 59

1302138- Izdelava celostne prometne strategije za Občino Gornja Radgona
57.412 €

Celostna prometna strategija je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa. Prizadeva si rešiti
izzive občine, ki so povezani s prometom, s čimer ji pomaga uresničiti njene ključne razvojne potenciale.
S pripravo in uresničenjem Celostne prometne strategije lahko občina pričakuje učinke, kot so:
• manjši zasebni izdatki za prevoz – ljudje v občinah s Strategijo potrošijo manj denarja za potovanja
do določenega cilja,
• manj izgubljenega časa zaradi prometa – občine s Strategijo imajo manj prometnih zastojev,
• dvig kazalcev zdravja – zaradi zmanjšanja onesnaženosti zraka in večjih možnosti za aktivno
potovanje so prebivalci bolj zdravi,
• večja dostopnost za vse prebivalce, vključno s starejšimi in mlajšimi ljudmi ter tistimi s
funkcionalnimi težavami,
• učinkovitejše izpolnjevanje zakonskih obveznosti in reševanje težav z onesnaževanjem zraka,
• boljši dostop do sredstev Evropske unije,
• smotrnejša poraba občinskega proračuna – boljše upravljanje prometnega sistema pomeni znižanje
stroškov vzdrževanja in razvoja infrastrukture.
Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z
ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši
kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije.
S pripravo CPS in njihovim doslednim izvajanjem bo občina stopila na pot trajnostne mobilnosti.
Občine, ki ne bodo imele izdelane CPS ter potrjenega akcijskega načrta za njeno izvedbo, se v
nadaljevanju ne bodo mogle potegovati za sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov.
Zaradi navedenega se je Občina Gornja Radgona odločila, da se prijavi na javni razpis za sofinanciranje
operacij »Celostne prometne strategije«, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, ki je bil objavljen 16. 10. 2015 v Uradnem listu Republike
Slovenije.

130214- Modernizacija JP 604931 Zagajski Vrh-Drvanja (Čeh, Jakopec)74.000 €
Cesta poteka v delu naselja Zagajski Vrh in se nadaljuje v Občino Benedikt. Poteka delno ob robu gozda
in delno 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 610 m.
Na postavki se zagotavljajo sredstva za gradbena dela, nadzor in geodetsko odmero.

130301- Modernizacija JP 606752 Negova-šola

23.000 €

Zaradi obnove Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka v Negovi je bilo potrebno zgraditi dovozno gradbiščno
cesto za dostavo gradbenega materiala. Dovozna cesta bo postala v bodoče tudi dostopna pot do osnovne
šole. Potekala bo po obstoječi pešpoti mimo igrišča pri osnovni šoli. Izvedena bo asfaltna cesta z
dodatnimi parkirnimi prostori. Obstoječa peš pot se bo obnovila. Izvedena bo razdelitev med cesto in peš
potjo z betonskimi robniki.
Dolžina celotne ceste skupaj je cca 100 m.

130302- Modernizacija JP 605641 Lastomerci-Geratič (plaz)

34.000 €

Na spodnjem robu obravnavane ceste je zemeljski plaz, ki izpodjeda cesto. V kolikor ne bo prišlo do
sanacije plazu pod cesto v kratkem, bo cesta v prihodnje neprevozna, oziroma bo potrebno prestaviti cesto,
kar pa ni smiselno, saj bi s tem posegali v privatne parcele, sam plaz pa ne bi bil saniran. Mimo plazu v
cesti poteka tudi vodovod.
Na postavki se zagotavljajo sredstva za gradbena dela, nadzor in geodetsko odmero.

13029003 – Urejanje cestnega prometa
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1302132-Izgradnja avtobusnih postajališč

15.000 €

Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih
V letu 2016 bomo nadaljevali z urejanjem avtobusnih postajališč na šolskih poteh v Občini Gornja
Radgona in sicer v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih.

13029004 – Cestna razsvetljava
130250 - Javna razsvetljava

111.869 €

Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba o dobavi električne energije
- Pogodba o najemu oporišč nizkonapetostnega omrežja in vzdrževanja omrežij za potrebe javne
razsvetljave v Občini Gornja Radgona, št. 34/2013-P z dne 24.01.2013, podpisana s podjetjem
Elektro Maribor, d.d.
- Pogodba o vzdrževanju javne razsvetljave na območju Občine Gornja Radgona, št. 53/2015-P z dne
27.02.2015
Planirana sredstva na postavki se zagotavljajo za:
- stroške porabe električne energije in stroške dostopa do distribucijskega omrežja,
- tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, ki zajema menjavo žarnic, varovalk, odpravo manjših napak,
oplesk kandelabrov, zamenjavo kandelabrov,… in
- stroške najemnine oporišč nizkonapetostnega omrežja.

14 - GOSPODARSTVO
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140291 - Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva

45.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Uredba Komisije (UE) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Gornja Radgona
Osnovo za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva predstavlja Pravilnik o dodeljevanju pomoči za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona.
Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva predstavlja obliko donacij kot pomoč pri samozaposlovanju
in odpiranju novih delovnih mest, spodbujanju razvoja socialnega podjetništva, kakor tudi naložbe za
nakup nove opreme in nematerialnih investicij.
Upravičenci do razpisanih sredstev so mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z
zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot
samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro in
majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Gornja Radgona. Do
sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, kolikor ima
poslovno enoto v občini Gornja Radgona, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine
Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje
sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na
poslovne enote v občini Gornja Radgona.
Upravičenci so tudi fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Gornja Radgona, kadar gre za
sofinanciranje samozaposlitve.

14039001 - Promocija občine
140321- Lisjakova struga

20.000 €
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Sredstva na postavki zagotavljamo za nadgradnjo tematskih poti, ki povezujejo vse naravne vrednote tega
območja, obrečnega in taborniškega turizma v sklopu prijave na evropske projekte.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140308 - Turistična in druga prometna signalizacija

25.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o cestnem prometu (ZCes-1,Uradni list RS, št. 109/10,)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS,

št. 109/10-ZCes-1/
Občina Gornja Radgona projekt postavitve turistične in druge prometne signalizacije izvaja postopno. Na
osnovi elaborata, ki mora biti potrjen s strani Direkcija RS za ceste, se postavlja signalizacija na državni
cesti.
V letu 2016 bo občina izvedla še zadnjo,tretjo fazo postavitve signalizacije na državni cesti.

140314 - Sofinanciranje programov v turizmu

6.000 €

V postavki je zajetih več programov in manjših projektov, ki se izvajajo tekom leta, so pa za turizem v
občini večjega pomena. V tem primeru gre za izvedbo vseh tradicionalnih sejmov v Gornji Radgoni,
sofinanciranje projekta vinske kraljice Slovenije, izvedba projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna,
promocija kmečkih tržnic.

140316 - Sofinanciranje programov turističnih društev-razpis

8.500 €

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. Na območju občine so štiri turistična društva in
ena Zveza društev.
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, razglednica, brošura, 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.,

-

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 dejavnosti na področju turizma v tekočem letu.
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140319 - PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

142.450 €

V proračunu 2016 zagotavljamo javnemu zavodu PORA sredstva za plače in sredstva za nabavo blaga in
storitev.
Na odhodkovni strani finančnega načrta za leto 2016 planira JZ PORA naslednje sklope stroškov:
- Plače redno zaposlenih (5 zaposlenih) in plača javnega delavca- 145.750,00 eur,
- Stroške blaga in storitev- 30.850,00 eur ter
- Investicijske odhodke- 1.000,00 eur
Na prihodkovni strani finančnega načrta za leto 2016 planira JZ PORA vire prihodkov, s katerimi bodo
pokrivali naslednje sklope stroškov:
- stroški plač v planirani vrednosti 145.750,00 eur se bodo pokrivali iz predvidenih naslednjih
virov:
a) Refundacija računovodskih uslug- 10.295,00 eur
b) Refundacija javnih del- 13.570,00 eur
c) Občinski proračun- 121.885,00 eur
- stroški blaga in storitev v planirani vrednosti 28.565,00 eur se bodo pokrivali iz predvidenih
naslednjih virov:
a) Lastni prihodki (izvedba projektne in investicijske dokumentacije za trg - 9.000,00 eur
b) Občinski proračun- 19.565,00 eur
- investicijski odhodki v planirani vrednosti se bodo pokrivali iz predvidenih naslednjih virov :
a) Občinski proračun- 1.000,00 eur
Za plače namenjamo torej v proračunu znesek v vrednosti 121.885,00 eur in z njim pokrivamo stroške
osnovnih plač, stroške sejnin, stroške regresa za dopust in prehrano, povračila stroškov prevoza na delo,
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalca za socialno varnost.
Kar se tiče materialnih stroškov, zagotavljamo v proračunu 68,49% planiranih materialnih stroškov v letu
2016. Razliko, torej 31,51% materialnih stroškov pokrije JZ PORA iz lastnih in ostalih prihodkov.
Sicer so kot materialni stroški v proračunu planirani stroški pisarniškega materiala, časopisov, revij in
strokovne literature (naročnina časopisa Večer, letna naročnina za računovodsko literaturo in spletno
obveščanje), stroški telefona, poštni stroški, čistila in čistilne storitve (podjemna pogodba za čiščenje
prostorov in čistila ter toaletno blago), stroški vode in komunalnih storitev, elektrike, reprezentance in
stroški ogrevanja, stroški varstva pri delu (izpit iz varstva pri deli za 3 zaposlene in požarno-varnostni
pregled), stroški ostalih storitev (zavarovalne premije), stroški vzdrževanja internetnih aplikacij, stroški
vzdrževanja računalnikov, stroški izobraževanj in seminarjev in izdatki za službena potovanja.
Kot investicijski odhodek JZ PORA v letu 2016 planira nabavo novega skenerja in monitorja za
zaposlenega.

140325- Razvoj blagovne znamke »Gornja Radgona, mesto sejmov in penine«
8.000 €

Na postavki se zagotavljajo sredstva za pripravo in tisk monografije.
Potrebno je namreč, da Občina Gornja Radgona pristopi k prirejenemu ponatisu monografije občine
Gornja Radgona (knjiga Zbirka monografije Gornja Radgona, ki je pod založbo Franc-Franc izšla leta
2007). Za ponatis je predvidena predhodna izvedba redakcijskih posegov (izločitev obrazložitev vezanih
na območje Občine Apače), vnos novonastalih dejstev in pridobitev ter integracija z logotipom nove
blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine«.
Občina Gornja Radgona trenutno namreč ne razpolaga več z nobenim izvodom lastne monografije, ki bi
služila med drugim tudi za protokolarne namene.
Po okvirni ponudbi bi priprava monografije do tiska bi zajemala pripravo dopolnjenih oz. novih besedil,
jezikovni pregled besedil, prevod besedil v angleščino in nemščino, nove fotografije, oblikovanje,
pripravo na tisk, uredniško delo in založniške stroške. Natisnili bi 1.000 izvodov takšne monografije.
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15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki
150201- Sanacija odlagališča Hrastje Mota

8.581 €

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.
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.
Sredstva na postavki se zagotavljajo za izdelavo letnih poročil za Agencijo RS za okolje, za merjenje
nivojev podzemnih vod, merjenje posedanja odlagališča, izvajanje obratovalnega monitoringa, izvajanje
deratizacije odlagališča, nujna vzdrževalna dela (košnja trave na odlagališču, urejanje poti na vrh
odlagališča, posek posušenih dreves, čiščenje jarkov, popravila ograje,…) ter koordiniranje aktivnosti,
organizacijska, administrativna in druga opravila.

150205 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

5.000 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za morebitne prevzeme odpadkov, odloženih v naravi, za katere se ne
najde povzročitelj in mora stroške odstranitve prevzeti občina.

150244- Investicijsko vzdrževanje CERO Puconci

10.000 €

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 letu 2016 zagotavljamo sredstva v višini 10.000 za investicijsko vzdrževanje CERO Puconci.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
150215- Kanalizacijsko omrežje G.Radgona

269.649 €

V letu 2016 bo Občina Gornja Radgona s predlaganim zneskom 269.649,00 EUR nadaljevala aktivnosti
posodabljanja in gradnje kanalizacijskega sistema vezanega na Centralno čistilno napravo Gornja
Radgona, s ciljem optimalnega funkcioniranja CČN Gornja Radgona. V okviru navedenih aktivnosti je
predvideno izvajanje odcepov za hišne priključke, prevezav in povezav kanalizacije grajene v preteklih
letih na v okviru projekta: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure Gornja Radgona (2.
Sklop) – Občina Gornja Radogna«, izgrajen kanalizacijski sistem (9.074 m novih kanalizacijskih vodov).
Nadalje največji delež za proračunsko leto 2016 predvidenih sredstev zajema načrtovana izgradnja
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kanalizacijskega sistema, katerega gradnja je predvidena v sklopu obnove Panonske ulice v Gornji
Radgoni, kjer Občina Gornja Radgona skupaj z DRI načrtuje obnovo cestišča in ostale dotrajane in
manjkajoče infrastrukture.

150218- Javna pooblastila- JP Komunala Radgona, d.o.o.

5.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
-

Dogovor o pokrivanju stroškov izdaje projektnih pogojev, soglasij, smernic in soglasij za
priključitev z dne 03.11.2009, sklenjen s podjetjem JP Komunala Radgona, d.o.o.
Na podlagi dogovora z JP Komunala Radgona, d.o.o., zagotavljamo v letu 2016 znesek v višini 5.000,00
eur za pokrivanje stroškov izdaje projektnih pogojev, soglasij, smernic in soglasij za priključitev.

150219- Vodenje katastra- JP Komunala Radgona, d.o.o.

27.500 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- pogodbeno razmerje
V letu 2016 bo Občina Gornja Radgona JP Komunala Radgona, d.o.o. poravnavala obveznosti iz naslova
plače zaposlenemu, ki vodi e-kataster.
Stroški pomenijo 70% letne bruto plače (z regresom in nadomestili), amortizacijo opreme in stroške
pisarniškega materiala.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
160213 - Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki,
geomehanske raziskave
40.000 €
Sredstva na postavki se zagotavljajo za:
- razne geodetske odmere in cenitve nepremičnin,
- geodetske odmere cest, ki se modernizirajo in tudi ostalih cest, ker se stanje na terenu ne ujema z mapno
kopijo. Geodetske odmere je potrebno opraviti predvsem na cestah, ki potekajo po zemljiščih Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov in privatnih zemljišč.
- overitve pogodb in ZK vložke za odmerjene ceste,
- razne notarske storitve.

16029003 – Prostorsko načrtovanje
160201- Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za GR53- širitev
industrijske cone Mele
27.500 €
S sprejetjem Občinskega prostorskega načrta za območje občine Gornja Radgona, bo občina pridobila
nova stavbna zemljišča v industrijski coni Mele, kamor se bo lahko širila industrijska cona. Za to območje
je potrebno izdelati OPPN, s katerim se bo določilo pogoje za gradnjo za industrijske namene, pogoje za
prometno, energetsko in komunalno opremo območja.
Za izdelavo OPPN-ja je potrebno zagotoviti 18.500,00 EUR.
Preden se bo pristopilo k izdelavi OPPN-ja bo potrebno izvesti geodetsko odmero predmetnih zemljišč, za
kar je potrebno zagotoviti 9.000,00 EUR.

160208 - Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
55.320 €

Planirana finančna sredstva na postavki so potrebna za izdelavo razne projektne dokumentacije.
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16039001 – Oskrba z vodo
160399-6- Vodovodno omrežje Gornja Radgona

192.500 €

V letu 2015 je bila zaključena izvedba projekta: »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« v okviru
katerega je bilo tudi na območju Občine Gornja Radgona izgrajeno veliko javne vodovodne infrastrukture,
ki pa s ciljem zagotovitve optimalne izkoriščenosti le-te, zahteva nadgradnjo že obstoječega sistema
oziroma dogradnjo le-tega. Tako se v okviru predlaganega zneska 192.500 EUR načrtuje izvedba
aktivnosti za prevzem vaških vodovodov, s ciljem, da se dosežejo cilji zastavljeni z izvedbo zgoraj
navedenega projekta, ter da se prebivalcem čim večjega dela občine zagotovi ustrezna pitna voda. Nadalje
se v okviru predlaganega zneska načrtuje tudi izgradnja odcepov za hišne priključke ter prevezav
obstoječega vodovoda na novozgrajeno omrežje oziroma prilagoditev obstoječe vodovodne infrastrukture
na način, da se zagotovi kompatibilnost in funkcionalnost le-te z omrežjem izgrajenim v okviru zgoraj
navedenega projekta.

16039003 - Objekti za rekreacijo
160399 - Mestni park

18.600 €

Postavka zajema stroške vzdrževanja mestnega parka (čiščenje, praznjenje košev, košnja trave,
obrezovanje drevja, odvoz odpadnega materiala, kontrola delovanja fontane), stroške vode in komunalnih
storitev in vzdrževanja fontane, strošek električne energije, druge operativne odhodke (vzdrževanje in
servis kosilnice za košnjo) in nakup drugih osnovnih sredstev (nabava dveh novih frekvenčnikov, zaradi
katerih trenutno fontana ne deluje popolno).

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

35.000 €

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.
V letu 2016 načrtujemo porabo v vrednosti 35.000 eur in sicer za subvencioniranje cene v prvem
trimesečju leta 2016.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
160540 – Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš
90.100 €

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
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.)
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- 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.)
V letu 2015 se je s sklepom ustanovila posebna skupina, ki si je ogledala in popisala stanovanja in
poslovne prostore ter na tej podlagi izdelala načrt vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov. Izdelan
načrt je podlaga za porabo sredstev na postavki.

160542 – Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini

44.405 €

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.
V letu 2016 se načrtujejo naslednja vzdrževalna dela oz. posegi:
- Sanacija ovoja stavbe Maistrov Trg 6- 4.275,07 eur,
- Sanacija ovoja stavbe Mladinska cesta 14, 16, 18- 19.603,92 eur,
- Sanacija zunanjih stopnišč stavbe Mladinska cesta 14, 16, 18- 900,00 eur,
- Sanacija fasade stavbe Panonska 3-5- 5.918,78 eur,
- Zamenjava kritine na strehi stavbe Partizanska cesta 30- 7.317,12 eur,
- Sanacija fasade stavbe Trg svobode - 6.390,28 eur

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju
160590 – Stroški upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov

40.000 €

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

V skladu z 48. členom Stanovanjskega zakona mora imeti večstanovanjska stavba, ki ima več kot
dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, svojega upravnika. Upravnik je
pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje
večstanovanjske stavbe.
Občina Gornja Radgona plačuje stroške upravljanja Stanovanjsko komunalnemu podjetju (145 stanovanj),
d.o.o., podjetju FISA d.o.o. (9 stanovanj) in podjetju SIM, d.o.o. (eno stanovanje) in sicer na podlagi
pogodbe o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v
lasti Občine Gornja Radgona.
V letu 2016 načrtujemo porabo v vrednosti 40.000 eur.

16069001- Urejanje občinskih zemljišč
160602 – Vzdrževanje zelenih javnih površin

140.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
-

Pogodba za izvajanje gospodarske javne službe javna snaga, čiščenje javnih površin, površin za
pešce, zelenih površin v mestu Gornja Radgona s podjetjem Komunala Radgona d.o.o., št. 439/2006-P
z dne 10.10.2006

Vzdrževanje zelenih javnih površin 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 in po potrebi podiranje drevja, grabljanje listja in odstranjevanje vejevja,
izobešanje in snemanje zastav, vzdrževanje klopi ipd.
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 – Dejavnost zdravstevnih domov
170207- Nadzidava nad Dispanzer medicine dela, prometa in športa

11.181 €

V letu 2016 bomo sofinancirali nadzidavo nad Dispanzer medicine dela, prometa in športa, s čimer bomo
v Zdravstvenem domu Gornja Radgona pridobili prostor za potrebe odraslega zobozdravstva.
Obravnavano investicijo v zdravstvenem domu sofinanciramo vse občine ustanoviteljice, vsaka v svojem
deležu.

170208- Izolirnica za otroško šolski dispanzer

6.709 €

V letu 2016 bomo sofinancirali tudi izolirnico za otroško šolski dispanzer v Zdravstvenem domu Gornja
Radgona. Obravnavano investicijo v zdravstvenem domu sofinanciramo prav tako vse občine
ustanoviteljice, vsaka v svojem deležu.

17069001 – Nujno zdravstveno varstvo
170206 –Vzdrževanje defibrilatorjev

2.000 €

Vzdrževanje avtomatskih zunanjih defibrilatorjev obsega sofinanciranje električne energije, servisiranje in
morebitno nabavo elektrod ter baterij. Defibrilatorji ZOLL, AED PLUS s prenosno torbico in omarico za
defibrilator AED, so nameščeni na Območju Občine Gornja Radgona in sicer v Gasilskem domu
Ivanjševci ob Ščavnici, Trgovina FEHR Negova, vaška kapela v Radvencih, Gasilski dom Spodnja
Ščavnica, Krajevna skupnost Gornja Radgona, SKB Banka Gornja Radgona in Gasilski dom Gornja
Radgona.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo
170710 - Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
100.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Občina Gornja Radgona v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Ur. list št. 72/06 - UPB3, 91/07, 71/08 in 76/08) krije osnovno zdravstveno zavarovanje za
brezposelne osebe, ki uveljavljajo pravice na podlagi Zakona iz uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V
okviru postavke je predvideno plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za povprečno mesečno
vključitev 253 občanov po ceni 30,87 EUR.

17079002 – Mrliško ogledna služba
170720- Mrliško ogledna služba

9.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
V skladu z 18. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki določa, da
je plačnik stroškov obdukcije občinski organ, pristojen za zdravstvo, ki mora zagotoviti tudi tehnično
pomoč v zvezi z obdukcijo (npr. prenašanje, prevoz in pokop), krije Občina Gornja Radgona za svoje
občane stroške pregledov in obdukcij ter prevoz na le-to.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
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18039001 – Knjižničarstvo in založništvo
180305 – JZ Knjižnica Gornja Radgona

73.645 €

Občina Gornja Radgona sofinancira stroške delovanja Knjižnice Gornja Radgona v ustanoviteljskem
deležu 42,89 % od skupno dogovorjenih osnov posredovanega finančnega načrta javnega zavoda
Knjižnica.
Financiranje obsega:
- sredstva za plače, ki so določena na podlagi sistemizacije delovnih mest in sicer 100% za višjo
knjižničarko, knjižničarko in bibliotekarja ter v deležu 50,17% stroška direktorice, čistilke in
računovodkinje.
- materialne stroške delovanja zavoda (sredstva za objekt in splošne stroške)
- sredstva za nabavo knjižnega gradiva- nabava knjig se financira iz sredstev občinskih proračunov
(64,29%), ministrstva za kulturo (19,04%) in iz lastne dejavnosti (16,67%- članarine, obrabnine,
zamudnine).
Sredstva se javnemu zavodu nakazujejo na podlagi izstavljenih zahtevkov zavoda,do višine vrednosti
proračunske postavke.

18039002 – Umetniški programi
180390 – Zavod za kulturo, turizem in promocijo

312.235 €

V svojem finančnem načrtu za leto 2016 Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, na svoji
odhodkovni strani načrtuje stroške v skupni vrednosti 399.261,50 eur in sicer za naslednje dejavnosti:
1. dejavnost JZ KULTPROTUR in TIC Gornja Radgona- 243.517,50 eur:
a. plače in drugi izdatki zaposlenim – 139.815,00 eur
b. blago in storitve (stroški pisarniškega materiala, časopisov, revij, telefona, poštni stroški,
stroški čistil, vode, odvoza smeti, ogrevanja, električne energije, reprezentance, stroški varstva
pri delu, promocij, izobraževanj in seminarjev)- 64.802,50 eur
c. programi in prireditve- 38.900,00 eur
2. dejavnost KINA in KULTURNEGA DOMA- 3.820,00 eur
a. blago in storitve (stroški plačil za najem filmov, delo po kinooperaterja, stroški elektrike in
komunalnih storitev, stroški kurjave, vzdrževanje)- 2.820,00 eur
b. investicijsko vzdrževanje kulturnega doma- 1.000,00 eur
3. dejavnost MLADINSKEGA CENTRA- 52.335,00 eur:
a. plače in drugi izdatki zaposlenega- 19.145,00 eur
b. blago in storitve (stroški električne energije, čistilnega materiala in storitev, pisarniškega
materiala, ogrevanja, stroški promocij, vode in komunalnih storitev, telefona, računalniških
storitev, zavarovalnih premij, vzdrževanja spletnih strani, stroški javnega predvajanja glasbe,
stroški reprezentance, izdatki za službena potovanja, stroški javnih razpisov)- 29.190,00 eur
c. izvedba programov (prireditve, delavnice, potopisna potovanja,…)- 4.000,00 eur
4. dejavnost TIC in GRAD NEGOVA- 68.790,00 eur:
a. plače in drugi izdatki zaposlenim- 12.100,00 eur
b. blago in storitve (stroški ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, tekočega
vzdrževanja, servis kosilnice, popravilo kosilnice, čiščenje namiznih prtov, čiščenje lutke
Apolonija, podaljšanje domene, stroški goriva za kosilnico za košnjo trave, nakup žarnic in
manjšega potrošnega materiala, stroški za nabavo sadik za Zeliščni vrt,stroški pisarniškega
materiala, telefona, čistil, poštni stroški, stroški reprezentance, stroški promocij, - 46.190,00
eur
c. prireditve- 10.500,00 eur
5. dejavnost ŠPITAL- 30.799,00 eur
a. plače in drugi izdatki zaposlenega- 8.979,00 eur
b. blago in storitve (stroški ogrevanja, električne energije, telefona komunalnih storitev in
tekočega vzdrževanja, pisarniškega materiala, čistil, toaletnega papirja)- 21.820,00 eur

Na prihodkovni strani finančnega načrta za leto 2016 planira Zavod za kulturo turizem in
promocijo vire prihodkov, s katerimi bodo pokrivali naslednje sklope stroškov:
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1. stroški dejavnosti JZ KULTPROTUR in TIC Gornja Radgona v planirani vrednosti 243.517,50 eur, se
bodo pokrivali iz predvidenih naslednjih virov:
a. lastni prihodki za prireditve (sponzorstva, sodelovanje s ponudniki na trgu, vstopnine,…)14.000,00 eur,
b. prihodki javna dela- 26.027,00 eur
c. lastni prihodki TIC Gornja Radgona in TIC Negova- 3.680,00 eur
d. lastni prihodki Zavod (prihodki iz naslova dajanja prostorov dvorane jina v uporabo
zainteresiranim kupcem na trgu ter provizija od prodanih kart za gledališke predstave in
koncerte)- 6.000,00 eur
e. prihodki od trženja turističnih aranžmajev- 6.000,00 eur
f. dotacija iz proračuna občine za redno dejavnost- 148.910,50 eur
§ plače- 113.788,00 eur
§ blago in storitve- 29.722,50 eur
§ investicije- 5.400,00 eur
g. dotacija iz proračuna občine za prireditve (glej preglednico na naslednji strani)- 38.900,00 eur
2. stroški dejavnosti KINA in KULTURNEGA DOMA v planirani vrednosti 3.820,00 eur, se bodo
pokrivali iz predvidenih naslednjih virov:
a. lastni prihodki- 3.820,00 eur
3. stroški dejavnosti MLADINSKEGA CENTRA v planirani vrednosti 52.335,00 eur, se bodo pokrivali
iz predvidenih naslednjih virov:
a. prihodki MC-prijava na razpise- 14.500,00 eur,
b. lastni prihodki mladinski center- 3.500,00 eur,
c. dotacija iz proračuna- 34.335,00 eur
§ plače- 19.145,00 eur
§ blago in storitve- 11.190,00 eur
§ programe in prireditve- 4.000,00 eur
4. stroški dejavnosti TIC in GRAD NEGOVA v planirani vrednosti 68.790,00 eur, se bodo pokrivali iz
predvidenih naslednjih virov:
a. lastni prihodki TIC Negova (prihodki od vstopnin za ogled gradu, prihodki od vodenja
turističnih skupin, prihodki od priprave za uporabo prostorov na gradu)- 7.500,00 eur
b. dotacija iz proračuna- 61.290,00 eur
§ plače- 12.100,00 eur
§ blago in storitve- 15.690,00 eur
§ prireditve- 10.500,00 eur
§ nabavo opreme- 23.000,00 eur
5. stroški dejavnosti ŠPITAL v planirani vrednosti 30.799,00 eur se bodo pokrivali iz predvidenih
naslednjih virov:
a. lastni prihodki (prihodki iz naslova vstopnin)- 2.000,00 eur
b. dotacija iz proračuna- 28.799,00 eur
§ plače- 8.979,00 eur
§ blago in storitve – 11.820,00 eur
§ prireditve- 5.000,00 eur
§ nabavo opreme- 3.000,00 eur
V proračunu 2016 namenjamo torej na podlagi predloženega finančnega načrta, Zavodu za kulturo, turizem in
promocijo, dotacijo v skupni višini 312.234,50 eur in sicer:
1. za plače- 154.012,00 eur,
2. blago in storitve- 68.422,50 eur
3. prireditve- 58.400,00 eur
4. nabavo opreme- 26.000,00 eur
5. investicije- 5.400,00 eur

18039003 - Ljubiteljska kultura
180330 - Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010)
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5.853 €

-

Pogodba o izvajanju strokovnih nalog na področju kulture, št. 224/99-P z dne 02.12.2012, dodatek št.
1 k pogodbi št. 2007-014-8/24-1 z dne 19.10.2007 in dodatek št. 2 k pogodbi št. 2007-014-8/24-2 z
dne 01.01.2012, podpisana z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti
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

38.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini
Gornja Radgona, se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju
kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin :
- redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, lutkovna,
literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in druga umetnost, ki se izvaja v okviru
programov kulturnih društev;
spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje
avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
- kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin
na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
- izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in
izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
- sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično
izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, oprema kulturnim društvom.
Upravičenci do sofinanciranja so društva in zveze, registrirane za izvajanje programov na področju kulture
oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje nalog s področja kulture ter
neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri
ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.

180333 - Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

7.540 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010)
- Pogodba o izvajanju strokovnih nalog na področju kulture, št. 224/99-P z dne 02.12.2012, dodatek št. 1
k pogodbi št. 2007-014-8/24-1 z dne 19.10.2007 in dodatek št. 2 k pogodbi št. 2007-014-8/24-2 z dne
01.01.2012, podpisana z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti
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.
Za leto 2016 JSKD, območna enota Gornja Radgona, načrtuje izvesti naslednje prireditve:
1. ČRIČEK POJE- območno srečanje OPZ in MPZ,
2. Obisk koncerta v CD ter ogled razstave v NG (Ljubljana-prevoz za devetošolce),
3. PESEM ZDRUŽUJE- območno srečanje odraslih pevskih zasedb,
4. Regijske lutke,
5. Prireditev (SE POZNAMO?),
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6.
7.
8.
9.
10.

LUTKOVNI ODER (območno srečanje lutkovnih skupin),
Območno Linhartovo srečanje,
KO MLIN ROPOČE (območno srečanje otroških folklornih skupin),
Območno srečanje otroških gledaliških skupin in
Območna revija pihalnih orkestrov

18039005 – Drugi programi v kulturi
180343- Sofinanciranje javnih prireditev (javni razpis)

8.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev in drugih aktivnosti, ki narekujejo
promocijo občine Gornja Radgona
Iz postavke se bodo na podlagi pravilnika in javnega razpisa sofinancirale prireditve in druge aktivnosti, ki
bodo narekovale promocijo občine Gornja Radgona.

18049001 - Programi veteranskih organizacij
180461 - Sofinanciranje programov veteranskih in posebnih skupin
organizacij
5.500 €
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 82, z dne 1. 10. 2013)
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona, se vsako leto objavi
javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva,
veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ter stroškov delovanja upokojenskih društev,
veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev ter, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:
- vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom;
- vključujejo prostovoljno delo;
- vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;
- vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;
- vključujejo obujanje tradicije;
- vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja;
- vključujejo strokovno vzgojo članov;
- vključujejo skrb za lastno zdravje;
- vključujejo programe druženj;
- spodbujajo k strpnosti, nenasilju;
- spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost.

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

7.700 €

Občina Gornja Radgona bo na podlagi sklenjenih letnih pogodb, tudi v letu 2016 sofinancirala druge
posebne skupine (Zveza za tehnično kulturo Slovenije regijski center Murska Sobota, Ustanova dr.
Šiftarja- fundacija, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Društvo prijateljev mladine Gornja
Radgona).

180463 Sofinanciranje programov in stroškov delovanja upokojenskih društev
7.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 82, z dne 1. 10. 2013)
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Na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin so se ponovno ovrednotili programi
posameznih skupin društev, od koder se med drugimi sofinancirajo tudi upokojenska društva.
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona, se vsako leto objavi
javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva,
veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ter stroškov delovanja upokojenskih društev,
veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev ter, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:
- vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom;
- vključujejo prostovoljno delo;
- vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;
- vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;
- vključujejo obujanje tradicije;
- vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja;
- vključujejo strokovno vzgojo članov;
- vključujejo skrb za lastno zdravje;
- vključujejo programe druženj;
- spodbujajo k strpnosti, nenasilju;
- spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost.

18059001 - Programi športa
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

123.000 €

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)
Na podlagi Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona, se
vsako leto objavi javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa v Občini Gornja Radgona.
Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
Cilj sofinanciranja je med drugim tudi spodbujanje zdravega načina življenja prebivalstva tako skozi
programe športne rekreacije, kakor tudi skozi programe kakovostnega športa. Javni razpis pa določen del
sredstev namenja tudi vrhunskemu športu, izobraževanju ter izpopolnjevanju strokovnih kadrov v športu,
kakor tudi dolgoletnim športnim prireditvam v občini.

180563 - Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate

44.000 €

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2016 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.
Predlagani znesek porabe zajema torej vzdrževanje površin na TŠC Trate in v sklopu tega nabavo goriva
za kosilnice, servise kosilnic, gnojenje in škropljenje igrišč ter ostali potrošni material ter vzdrževanje
objekta STADION in v sklopu tega stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, čistilnega materiala, telefonskih storitev in ostalih manjših vzdrževalnih del.
V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za obnovo kontejnerjev, ki služijo za potrebe izvajanja
dejavnosti teniškega kluba Gornja Radgona.
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180591-Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah
namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja
Radgona
5.000 €
Na predmetni postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje opreme oziroma športnih rekvizitov
na 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 ali polomi.

180592 - Vzdrževanje telovadnice Partizan

7.000 €

Sredstva na postavki so zagotovljena za pokrivanje stroškov telovadnice Partizan in so zgolj
tekoči stroški električne energije, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja, stroški vode in
komunalnih storitev ter drugi manjši stroški vzdrževanja.

180597- Izgradnja večnamenske športne dvorane

203.432 €

Občinski svet je na svoji 8. redni seji sprejel Dopolnitev programa nakupov in sicer za nakup stanovanjske
stavbe z gospodarskim poslopjem in pripadajočim stavbnim zemljiščem, na naslovu Prešernova 20,
Gornja Radgona. Nepremičnina se nahaja tik ob OŠ Gornja Radgona in je pomembna zaradi predvidene
gradnje Večnamenske športne dvorane. S pridobitvijo navedene nepremičnine bo šola pridobila dodaten
prostor, ki se ga lahko nameni za novo igrišče ali parkirne prostore. Nepremičnina je pomembna tudi z
vidika prometne varnosti, saj je cesta, po kateri se dnevno odvija veliko prometa, v tem delu zelo ozka in
prihaja ob vsakem najmanjšem povečanju prometa do prometnih zamaškov, pot pa je tudi nevarna za
pešce. S pridobitvijo nepremičnine bo občina lahko ustrezno razširila cesto in križišče proti Delavski poti,
s čimer se bo občutno povečala prometna varnost in prometna pretočnost.
Za investicijo izgradnje večnamenske športne dvorane, zagotavljamo v letu 2016 sredstva za nakup
nepremičnine in sredstva za projektno dokumentacijo za izgradnjo.

18059002 - Programi za mladino
180590 - Program za mladino- javni razpis

6.000 €

Zakonske in druge pravne podlage :
- Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona (Uradna
objava Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68/11)
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona
objavlja Občina Gornja Radgona vsako leto javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov v Občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov v Občini Gornja Radgona, omogočanje
mladinskega dela in vzbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom
in projektom, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnem vključevanju mladih.
Na razpis se lahko prijavi mladinska organizacija, opredeljena v zakonu, ki ureja javni interes v
mladinskem sektorju (ZJIMS), ki izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu v
skladu z zakonom o društvih in ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov
članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

180593 - Program za mladino- mladinski svet

5.000 €

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 3.000,00 EUR.
V proračunskem letu želimo prijaviti Evropski projekt Erasmus+, Mladi v akciji, pod točko 1.1
mednarodne mladinske izmenjave na temo participacije mladih. Namen projekta bo na spoznanju
medsebojnih partnerskih razlik za boljšo integracijo in sodelovanju med evropskimi državami s
poudarkom na neformalnih metodah učenja, razpravah mladih in primerih dobrih praks na področju
participacije mladih v višini 2.000,00 EUR.
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V projekt priprave si bomo prizadevali pritegniti tudi sosednjo avstrijsko Občino Bad Radkersburg, z
namenom krepitve sodelovanja na področju mladinskih politik in mednarodnih povezav pri vprašanju za
mlade.

180594 – Mladinski center – investicijsko vzdrževalna dela

11.500 €

V letu 2016 se sredstva na postavki namenjajo ureditvi še neurejenega zgornjega prostora v mladinskem
centru.
Prostor nad Mladinski centrom se bo uporabljal za različna društva, predvsem za mladinsko sfero ter po
potrebi tudi druga društva za njihovo individualno poslovanje. Prostor bi se lahko uporabljal neodvisno od
odpiralnega časa Mladinskega centra. Trenutno služi kot skladišče in je potrebno napeljati nov električni
vod, urediti ogrevanje, izolacijo, predelne stene, luči ter prostor prepleskati.

19 – IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci
190202 – Domači vrtci

1.014.573 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o vrtcih
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 svojem finančnem načrtu 2016 Vrtec Manka Golarja na svoji odhodkovni strani načrtuje stroške, ki se
zajemajo v ceno programov v skupni višini 1.422.034,00 eur in sicer za:
- Stroške dela (BODII, regres za letni dopust, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, KAD,
solidarnostne pomoči)- 1.115.039,00 eur,
- Funkcionalne stroške objektov (poraba kuriv in stroški ogrevanja, električna energija, poraba druge
energije-plin, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, čistilni material in storitve, tekoče vzdrževanje
poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, zavarovalne premije,
varovanje objektov, goriva in maziva za prevozna sredstva, pristojbine za registracijo vozil,
vzdrževanje in popravila vozil)- 102.245,00 eur
- Funkcionalne stroške osnovne dejavnosti (didaktični material, stroški zdravniških pregledov
zaposlenih, stroški zdravstvenih storitev, zdravila, ortopedski pripomočki, saniteni material, hišno
perilo, pisarniški material in storitve, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet,
plačilo bančnih storitev, časopisi, revije, knjige, strokovna literatura, telefonske storitve in storitve
telekomunikacije, poštne storitve)- 29.950,00 eur
- Drugi specifični namenski stroški (drugi splošni material, službena obleka in obutev, knjige, CD,
založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, svetovalne storitve,
dnevnice za službena potovanja, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, članarine v domačih
neprofitnih institucijah, najemnine in zakupnine)- 64.800,00 eur
- Stroški živil za otroka, ki se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec
zagotavlja na otroka v posameznih programih. Vključeni so tudi stroški živil, katere vrtec preko
izdanih računov poravna OŠ Negova- 110.000,00 eur
Na prihodkovni strani finančnega načrta za leto 2016 planira Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona vire
prihodkov, s katerimi bodo pokrivali stroške, ki se torej zajemajo v ceno programov. Ti viri so naslednji:
- 23% krijejo starši- 327.067,82 eur
- 3% krije ministrstvo za šolstvo- 42.661,02 eur
- 6% krijejo druge občine- 85.322,04 eur in
- 68% krije proračun občine Gornja Radgona- 966.983,12 eur
Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2016 v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 30.6.2005, izven
ekonomske cene zagotovila sredstva v skupni višini 32.590,22 eur in sicer za:
- dodatno strokovno pomoč- 7.932,42 eur,
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-

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- 8.157,80 eur
- odpravnino delavcev, ki se bodo predvidoma upokojili- 13.000,00 eur
- sodne stroške izterjav- 3.500,00 eur
- investicije- 15.000,00 eur
V letu 2016 zagotavljamo torej Vrtcu Gornja Radgona sredstva v skupnem znesku 1.014.573 eur.

190203 - Ostali vrtci

70.000 €

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. Za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev bomo v
proračunu za leto 2016 zagotovili sredstva za vključenost v vrtce Benedikt, Radenci, Maribor, Lenart, Sv.
Trojica, Ptuj, Waldorfski vrtec Maribor.

19039001 - Osnovno šolstvo
190301 – OŠ Gornja Radgona

209.177 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Osnovni šoli Gornja Radgona zagotavljamo v letu 2016 sredstva za stroške vezane na objekt matične šole
(stroški električne energije, stroški ogrevanja, stroški za plin, stroški vodarine, kanalščine, odvoz smeti,
telekomunikacijske storitve, stroški varovanja objekta, stroški čistilnega materiala, tekoče vzdrževanje in
stroški varstva pri delu) in tako kot v vseh prejšnjih letih, tudi stroške plač iz naslova nadstandardnega
programa.
V letu 2016 zagotavljamo OŠ Gornja Radgona tudi sredstva za investicije v skupni vrednosti 30.300,00
eur.

190302 – OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

124.782 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova zagotavljamo v letu 2016 sredstva za stroške vezane na objekt
matične šole (stroški električne energije, stroški ogrevanja, stroški za plin, stroški vodarine, kanalščine,
odvoz smeti, telekomunikacijske storitve, stroški varovanja objekta, stroški čistilnega materiala, tekočega
vzdrževanja, stroški varstva pri delu) in tako kot v vseh prejšnjih letih, tudi stroške plač iz naslova
nadstandardnega programa.
V letu 2016 zagotavljamo OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova tudi sredstva za investicije v skupni vrednosti
20.024 eur.

190308- Vzdrževanje javnih zavodov

29.614 €

Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje javnih zavodov v letu 2016 in sicer :
- ureditev tople vode v sanitarijah in v učilnicah OŠ Gornja Radgona,
- sanacija kuhinjske kanalizacije in lovilca maščobe ter izvedba predelne stene v skladišču kuhinje
Osnovne šole Gornja Radgona,
- izvedba dodatnih vrat pri vhodu 6 v OŠ Gornja Radgona,
- zamenjava poškodovanih zunanjih košev za košarko v OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- zamenjava dvokrilnih lesenih vrat med učilnicama v OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- izvedba dodatnih svetilk v garderobnih prostorih telovadnice OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- zamenjava regularnih ventilov v kurilnici in v samem objektu OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- ureditev tople vode v sanitarijah ter učilnicah OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
- nujna vzdrževalna dela v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona
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190324- Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi
potrebami dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
6.218 €
Glede na to, da je podružnična šola del OŠ Gornja 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 Gornja Radgona, ki ga
uporablja za svoje delovanje podružnična šola.

19039002 - Glasbeno šolstvo
190303 - Glasbena šola Gornja Radgona

53.349 €

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, Občina Gornja
Radgona v višini svojega deleža financiranja (42,89%), iz sredstev lokalne skupnosti, v skladu z normativi
in standardi, Glasbeni šoli Gornja Radgona zagotavlja sredstva za :
- stroške dela (prevoz na delo in z dela - 17.949,47 eur,
- materialne stroške- 15.684,38 eur,
- nastope (udeležba na tekmovanjih)- 2.316,06 eur in
- najemnine- 17.398,76 eur.

190343 – Zasebna glasbena šola Maestro

2.752 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Na tej postavki so predvidena sredstva za sofinanciranje dela Zasebne glasbene šole Maestro. 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.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
190650 - Regresiranje prevozov učencev

152.000 €

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.
S šolskimi avtobusi se bo v šolskem letu 2015/2016 vozilo 246 otrok, od tega 148 iz OŠ Gornja Radgona
in 98 otrok iz OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova.
Za navedene namene bo Občina Gornja Radgona v proračunu za leto 2016 zagotovila sredstva v višini
152.000,00 € in sicer od tega 149.500,00 € za plačilo pogodbenih prevoznikov in 2.500,00 € za povračilo
potnih stroškov na podlagi izdanih odločb.

190651- Subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin

3.000 €

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.
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190652 – Jelkovanje otrok

12.500 €

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2016 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 2016 zagotovljena sredstva v višini
12.500,00 €.

19069003 – Štipendije
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 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 2016 zagotovljena sredstva v višini 1.000,00 €.

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

3.000 €

Zakonske in druge pravne podlage :
- Pogodbeno razmerje
Občina Gornja Radgona za svoje občane, na podlagi pogodbe o sofinanciranju varstvenega programa
Varna hiša Pomurja – za ženske in otroke žrtve nasilja, vsako leto sofinancira delovanje varne hiše.

200425 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

14.000 €

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.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
200400 - Financiranje družinskega pomočnika

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 2016
planiramo sredstva za 6 upravičencev.

20049003 - Socialno varstvo starih
200410 - Regresiranje oskrbe v domovih

330.000 €

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
2016 se predvideva vključenost povprečno 40 upravičencev.
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200412 - Pomoč na domu - CSD G.Radgona

70.000 €

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 4 oskrbovalke, glede na potrebe po oskrbi, pa se skozi leto zaposli oskrbovalko za
določen čas izvajanja pomoči na domu.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
200401 - Subvencioniranje najemnin

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

13.000 €

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

5.000 €

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.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200404- Sofinanciranje delovanja dnevnega centra aktivnosti

12.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbeno razmerje
V letu 2016 bo Občina Gornja Radgona sofinancirala delovanje dnevnega centra aktivnosti. Program se bo
izvajal pod okriljem Zavoda za pomoč družini na domu VITICA Gornja Radgona, ki svojo dejavnost
opisuje: »Osnovna dejavnost programa bo organiziranje dnevnih aktivnosti za starejše, informiranje in
svetovanje, izobraževanje, osveščanje ter razvoj prostovoljstva in spodbujanje medgeneracijskega
povezovanja. Poleg vsebin, ki jih bodo v prvi vrsti definirali uporabniki programa (računalniška delavnica,
ročne spretnosti, slikarska delavnica, literarne aktivnosti, kulinarične delavnice, delavnice za zdravo
prehrano in zdrav način življenja, delavnica življenjske zgodbe, različne učne delavnice, telesne in športne
aktivnosti, povezovanje in sodelovanje z drugimi organizacijami in druge aktivnosti), bodo uporabniki
zadovoljevali svoje potrebe po druženju, sprejetosti in pripadnosti, da bi dosegli čim večjo kvaliteto
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življenja, povezanost generacij in s tem krepili solidarnost v skupnosti. Program deluje preventivno, saj
povečuje socialno vključenost in aktivnost starejših. Začel bo delovati v začetku leta 2016 v pritličnih
prostorih stavbe NLB v velikosti cca 70 m2, z dostopom za invalide. V dejavnost programa se bodo lahko
uporabniki vključevali vsak delovni dan od 8. ure do 16. ure. Uporabnikom iz oddaljenih krajev se bo
organiziral prevoz do dnevnega centra vsaj enkrat tedensko.«
Prvo leto delovanja bo Občina Gornja Radgona krila celotne stroške programa v višini 982 eur/mesec. V
mesecu decembru se zavod VITICA namerava prijaviti na razpis MSDSZ in ENAKE MOŽNOSTI za
sofinanciranje socialno varstvenih programov in načrtuje, da bo v letu 2017 iz tega programa upravičen do
delnega povračila stroškov dela in delnega povračila materialnih stroškov.

200423 - Sofinanciranje programov RKS OO G. Radgona

18.400 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbeno razmerje
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 2016 namenjamo sredstva v višini 5.700,00 eur.
Na podlagi razdelitve Občine Gornja Radgona na Občino Radenci, Občino Sveti Jurij ob Ščavnici in
Občino Apače, so bili določeni deleži sofinanciranja Redečega križa Slovenije. Občina Gornja Radgona
sofinancira 42,89% sredstev za plačo dveh zaposlenih v višini 12.700,00 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
Na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01 in 26/03), Občina Gornja
Radgona vsako leto objavi javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona.
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju
socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov
oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
220101 - Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu
63.920 €
Za plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu, zagotavljamo višino sredstev v skladu z
obstoječimi amortizacijskimi načrti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23029001 - Rezerva občine
230201 - Proračunska rezerva občine

206.000 €

V vrednosti proračunske rezerve občine sta zajeti:
- proračunska rezerva (86.000,00 eur), oblikovana na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah, ki se
uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
- proračunska rezervacija (120.000,00 eur), ki se uporablja za nepredvidene namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
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4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORATSKUPNA OBČINSKA UPRAVA
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 - Administracija občinske uprave
V skupni občinski upravi Medobčinski inšpektorat in redarstvu, katerega so soustanoviteljice občine
Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju skupna občina uprava), so zaposleni 1
medobčinski inšpektor in 2 občinska redarja.
Sredstva za delo skupne občinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice
v naslednjem razmerju:
- Občina Gornja Radgona
56,76%
- Občina Apače
24,00%
- Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
19,24%
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

69.224 €

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 2016 in v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju, načrtovane plače in drugi izdatki zaposlenim.

060311 – Materialni stroški-medobčinski inšpektorat

26.032 €

Materialni stroški za leto 2016 so planirani na podlagi porabe v preteklih letih. Zajemajo ves pisarniški
material in potrošni material za tiskalnik, odhodke za razne obrazce (obvestila o prekršku, plačilni nalog,
zapisniki), odhodke za nakup knjig in strokovne literature, stroške telefonov, poštne stroške, stroške
goriva in maziv za službeno vozilo skupne občinske uprave, stroške vzdrževanja in popravil vozila
(servisiranje, menjava pnevmatik), pristojbine za registracijo službenega vozila, stroške dnevnic, potne
stroške z drugim vozilom, ki ne pripada v uporabo skupni občinski upravi ali uporaba lastnega vozila v
službene namene in sicer v primerih, ko se hkrati izvajajo naloge na različnih lokacijah po terenu in se za
uporabo službenega vozila ni možno uskladiti, stroške najema programa za vodenje in evidentiranje
prekrškov, najemnino programa za knjiženje in evidentiranje zadev oz.vodenje administracije ter pravnega
portala, ki ga souporabljajo vse tri občine ustanoviteljice, najemnino in uporabo mobilne naprave za
merjenje hitrosti, stroške izobraževanj in usposabljanj, stroške odvetnikov v zvezi z delom prekrškovnega
organa pri vlaganju zahteve za sodno varstvo in drugih pravnih sredstev, nakup omare za registratorje in
pisarniškega stola.
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5001 - KS GORNJA RADGONA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020210 - Stroški plačilnega prometa

50 €

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

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

1.500 €

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

040362 – Prireditve

500 €

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

18.850 €

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.

060210 - Sejnine članom KS

4.000 €

Svet krajevne skupnosti Gornja Radgona šteje deset članov. V postavki so planirane sejnine članom. V
letu 2016 je načrtovanih pet sej sveta KS.

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

49.400 €

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 d.o.o.

160302 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča

51.133 €

V letu 2016 bomo prepleskali in popravili okrušeno fasado na mrliški vežici.
Mrliška vežica je bila delno že prepleskana, ampak zaradi vpliva zunanjih dejavnikov je ta barva tudi
zbledela. Iz tega razloga bomo v letu 2016 na novo prepleskali celotno vežico in opravili določena manjša
popravila na okrušenih delih stavbe.
V letu 2016 bomo dokončali delno sanacijo obzidja okrog pokopališča. Zaradi starosti obzidja je le-to
izpostavljeno vsem vremenskih dejavnikom. Pred leti se je en del obzidja, oziroma zgornji del obzidja
zaščitil s kovinsko strešico. V letu 2016 bomo celotno obzidje na isti način zaščitili in tako ustavili
propadanje zidu.
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5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020211 - Plačila storitev UJP

15 €

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
040366 - Dotacije drugim organizacijam

1.200 €

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

4.143 €

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 2016 je načrtovanih pet sej sveta KS.
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5003 - KS NEGOVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020212 - Plačila storitev UJP

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
040363 - Dotacije drugim organizacijam

1.000 €

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

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

3.810 €

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

060211 - Sejnine članom sveta KS

2.400 €

Svet krajevne skupnosti Negova šteje devet članov. V postavki so planirane sejnine članom sveta KS. V letu
2016 je načrtovanih pet sej sveta KS.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160303 – Tekoče vzdrževanje pokopališča

6.500 €

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, zavarovanje
objekta košnja trave in druga dela.

160304 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča

17.000 €

Pod investicijsko vzdrževanje pokopališča so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališča
in mrliške veže (v kolikor se bodo uredila lastniška razmerja, se bo v letu 2016 uredil nadstrešek na terasi
pred mrliško vežico in primeren prostor za zvon).
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5004 - KS SPODNJI IVANJCI
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020213 - Stroški plačilnega prometa

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
040364 - Dotacije drugim organizacijam

1.800 €

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

4.208 €

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.

060212 - Sejnine članom sveta KS

1.500 €

Svet krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci šteje šest članov. V postavki so planirane sejnine članom. V letu
2016 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

15 €

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
040365 - Dotacije drugim organizacijam

250 €

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

5.168 €

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

060213 - Sejnine članom sveta KS

1.800 €

Svet krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica šteje sedem članov. V postavki so planirane sejnine članom. V letu
2016 je načrtovanih pet sej sveta KS.
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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 2016 do leta 2019).
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.

4000- OBČINSKA UPRAVA
04- SKUPNE ADMINSTRATIVNE SLUŽBE
STORITVE
04029001- Prostorski informacijski sistem

IN

SPLOŠNE

JAVNE

OB029-15-0020- Prostorski informacijski sistem
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. Prav
tako bo potrebno avtomatizirati izdelavo potrdila o namenski rabi zemljišča na osnovi OPN.

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB029-16-0015- Nakup gradu Šahenturn z okolico
Z uvedbo stečajnega postopka podjetja Stavbar Gradnje d.o.o., lastnice nepremičnine parc. št. 648/1 k.o.
Gornja Radgona, ki v naravi predstavlja središče mesta Gornja Radgona (območje za avtobusno postajo)
oziroma Grad Šahenturn, je omenjena nepremičnina v velikosti 9304 m2, skupaj s stavbnim fondom prešla
na Družbo za upravljanje terjatev bank (v nadaljevanju DUTB) oziroma t.i. slabo banko. Omenjena
nepremičnina je v celoti namenjena prodaji, pri čemer ima Občina Gornja Radgona predkupno pravico.
Pred nakupom nepremičnine s strani podjetja Stavbar Gradnje d.o.o. je bila le-ta v lasti Ministrstva za
obrambo.
Nepremičnina predstavlja kulturno dediščino zavarovano z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona. Leži v samem centru mesta med pokopališčem in
avtobusno postajo oziroma Partizansko cesto in je tudi komunikacijsko gledano zelo pomembna, saj mimo
pelje tako pot na pokopališče kot na območje Osnovne šole Gornja Radgona. S svojimi prostimi
površinami je tudi pomembna z vidika parkirišč in dostopnosti do ključnih centralnih točk v mestu (banke,
občina, upravna enota, center za socialno delo, knjižnica, osnovna šola, pokopališče, trgovine itd.).
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 8. redni seji, dne 12. 11. 2015, sprejel Dopolnitev
programa nakupov, zato se s sprejeto dinamiko uvršča nakup v proračun za leto 2016.
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06- LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
OB029-12-0001- Nakup opreme
Glede na potrebe, planiramo v letu 2016 najnujnejšo nabavo pisarniškega pohištva in opreme. V več
pisarnah namreč močno primanjkuje prostora za odlaganje in hranjenje številne projektne dokumentacije,
v okviru projektov v izvajanju. Nabavilo se bo predvidoma eno varnostno omaro in več komadov
klasičnih omar ter drugo nujno potrebno pohištvo ali opremo.
V letu 2016 planiramo tudi nujno potrebno postopno zamenjavo zastarelih službenih računalnikov, saj ima
trenutno občinska uprava v redni uporabi še 5 takšnih stacionarnih računalnike z zastarelim operacijskih
sistemom Windows XP in 7 z Windows Vista (nakupljeni leta 2005, 2006, 2007). Glede na potrebe zaradi
zastarelosti in izredno počasno delovanje ali ob morebitni okvari sedanje strojne opreme se bo zato
nabavilo nove računalnike s programsko opremo, glede na potrebe tudi 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 postopoma zamenjujemo vsaj
najbolj kritično opremo.

OB029-15-0019 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
V letu 2016 planiramo namestitev toplotnega izmenjevalca na sistemu centralne kurjave, namestitev
ventilatorja v sanitarijah ter zamenjavo cevi za ogrevanje od kurilnice do upravne stavbe ter popravilo
parketa v pisarnah.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB029-16-0016- Zamenjava dotrajanih garažnih vrat- Gasilski dom Gornja Radgona
V letu 2016 praznuje Prostovoljno gasilsko društvo Spodnji Ivanjci 80 obletnico delovanja in v
sklopu tega jubileja in v skladu s programom nabave gasilskih vozil v občini Gornja Radgona za obdobje
2016 – 2020 pristopa k nabavi prepotrebnega vozila za prevoz moštva PGD Spodnji Ivanjci. Predračunska
vrednost investicije – nabava vozila in dodelava v gasilsko vozilo GVM po tipizaciji Gasilske zveze
Slovenije, znaša 33.000 EUR.
Občina sofinancira nabavo gasilskega vozila v višini 20.000 EUR. Od tega del iz namenskih sredstev
požarne takse (15.000,00 eur) del pa iz proračunskih sredstev (5.000,00 eur).

13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB029-12-0048- Modernizacija JP606931 Zagajski Vrh- Drvanja (Čeh, Jakopec)
Cesta poteka v delu naselja Zagajski Vrh in se nadaljuje v Občino Benedikt. Poteka delno ob robu gozda
in delno 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 610 m.
Na postavki se zagotavljajo sredstva za gradbena dela, nadzor in geodetsko odmero.

OB029-13-0001- Modernizacija LC 104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh
Gre za nadaljevanje modernizacije ceste iz leta 2015 z izvedbo preostalega dela ceste.
Preostali del lokalne ceste je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano
odvodnjavanje, glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo se bo izvedla
razširitev ceste, izgradnja potrebnih manjših opornih zidov zaradi razširitve ceste, na novo se bo uredilo
odvodnjavanje meteornih voda. Z razširitvijo ceste se bo povečala prometna varnost na celotni cesti.
Preostali del ceste v dolžini 2730 m in poteka po ozemlju dveh krajevnih skupnosti in sicer KS Negova in
KS Črešnjevci – Zbigovci. V vsaki KS poteka približno polovico ceste, ki je predvidena za obnovo.
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OB029-15-0007- Modernizacija JP 606181 Očeslavci- domačija Križan
Cesta poteka v delu naselja Očeslavci, v ravnini. Ob večjem deževju je težko prevozna. Z modernizacijo
bi se utrdila vozna površina in rešilo bi se odvodnjavanje meteornih voda.
Dolžina ceste je 90 m.
Na postavki se zagotavljajo sredstva za gradbena dela, nadzor in geodetsko odmero.

OB029-15-0008- Modernizacija JP 606191 Očeslavci- domačija Klemenčič
Cesta poteka v delu naselja Očeslavci. 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. Prav tako
bo potrebno izvesti sanacijo zdrsa brežine.
Dolžina ceste je 190 m.
Na postavki se zagotavljajo sredstva za gradbena dela, nadzor in geodetsko odmero.

OB029-15-0009- Investicije v javno infrastrukturo- modernizacija cest
Z modernizacijo cest želimo nadaljevati tudi v letih 2017, 2018 in 2019 in sicer v obsegu predvidenih
sredstev. Konkretne modernizacije se bodo v načrt razvojnih programov uvrščale sproti, ob pripravah
predlogov proračunov za posamezno leto in sicer na podlagi predlogov krajevnih skupnosti.

OB029-15-0017- Panonska ulica R1-230- zamenjava vodovoda in obnova pločnikov
V letu 2016 je predvidena obnova celotne Panonske ulice v dolžini cca 500 m s strani Direkcije RS za
infrastrukturo.
V sklopu obnove Panonske ulice bo DRSI izvedla celotno obnovo vozišča, delno financirala obnovo
pločnika in odvodnjavanje ceste.
Občina Gornja Radgona bo financirala delno obnovo pločnikov, delno obnovo odvodnjavanja ceste,
celotno obnovo javne razsvetljave, vodovoda in fekalne kanalizacije.
Deleži financiranja so določeni v Sporazumu o sofinanciranju med DRSI in Občino Gornja Radgona.

OB029-16-0011- Modernizacija JP606752- Negova- šola
Zaradi obnove Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka v Negovi je bilo potrebno zgraditi dovozno gradbiščno
cesto za dostavo gradbenega materiala. Dovozna cesta bo postala v bodoče tudi dostopna pot do osnovne
šole. Potekala bo po obstoječi pešpoti mimo igrišča pri osnovni šoli. Izvedena bo asfaltna cesta z
dodatnimi parkirnimi prostori. Obstoječa peš pot se bo obnovila. Izvedena bo razdelitev med cesto in peš
potjo z betonskimi robniki.
Dolžina celotne ceste skupaj je cca 100 m.

OB029-16-0012- Modernizacija JP605641- Lastomerci-Geratič (plaz)
Na spodnjem robu obravnavane ceste je zemeljski plaz, ki izpodjeda cesto. V kolikor ne bo prišlo do
sanacije plazu pod cesto v kratkem, bo cesta v prihodnje neprevozna, oziroma bo potrebno prestaviti cesto,
kar pa ni smiselno, saj bi s tem posegali v privatne parcele, sam plaz pa ne bi bil saniran. Mimo plazu v
cesti poteka tudi vodovod.
Na postavki se zagotavljajo sredstva za gradbena dela, nadzor in geodetsko odmero.

OB029-16-0017- Izdelava celostne prometne strategije za Občino Gornja Radgona
Celostna prometna strategija je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa. Prizadeva si rešiti
izzive občine, ki so povezani s prometom, s čimer ji pomaga uresničiti njene ključne razvojne potenciale.
S pripravo in uresničenjem Celostne prometne strategije lahko občina pričakuje učinke, kot so:
• manjši zasebni izdatki za prevoz – ljudje v občinah s Strategijo potrošijo manj denarja za potovanja
do določenega cilja,
• manj izgubljenega časa zaradi prometa – občine s Strategijo imajo manj prometnih zastojev,
• dvig kazalcev zdravja – zaradi zmanjšanja onesnaženosti zraka in večjih možnosti za aktivno
potovanje so prebivalci bolj zdravi,
• večja dostopnost za vse prebivalce, vključno s starejšimi in mlajšimi ljudmi ter tistimi s
funkcionalnimi težavami,
• učinkovitejše izpolnjevanje zakonskih obveznosti in reševanje težav z onesnaževanjem zraka,
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•
•

boljši dostop do sredstev Evropske unije,
smotrnejša poraba občinskega proračuna – boljše upravljanje prometnega sistema pomeni znižanje
stroškov vzdrževanja in razvoja infrastrukture.
Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z
ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši
kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije.
S pripravo CPS in njihovim doslednim izvajanjem bo občina stopila na pot trajnostne mobilnosti.
Občine, ki ne bodo imele izdelane CPS ter potrjenega akcijskega načrta za njeno izvedbo, se v
nadaljevanju ne bodo mogle potegovati za sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov.
Zaradi navedenega se je Občina Gornja Radgona odločila, da se prijavi na javni razpis za sofinanciranje
operacij »Celostne prometne strategije«, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, ki je bil objavljen 16. 10. 2015 v Uradnem listu Republike
Slovenije.

13029003- Urejanje cestnega prometa
OB029-13-0022- Izgradnja avtobusnih postajališč
V letu 2016 bomo nadaljevali z urejanjem avtobusnih postajališč na šolskih poteh v Občini Gornja
Radgona in sicer v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih.

14- GOSPODARSTVO
14039001- Promocija občine
OB029-12-0016- Lisjakova struga- investicijsko vzdrževanje
Sredstva na postavki se zagotavljajo za nadgradnjo tematskih poti, ki povezujejo vse naravne vrednote
tega območja, obrečnega in taborniškega turizma v sklopu prijave na evropske projekte.

14039002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB029-15-0022- Investicijski transferi JZ PORA
Kot investicijski odhodek JZ PORA v letu 2016 planira nabavo novega skenerja in monitorja za
zaposlenega.

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB029-16-0003- Investicijsko vzdrževanje 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 letu 2016 zagotavljamo sredstva v višini 10.000 za investicijsko vzdrževanje CERO Puconci.

15029002- Ravnanje z odpadno vodo
OB029-16-0008- Kanalizacijsko omrežje Gornja Radgona
V letu 2016 bo Občina Gornja Radgona s predlaganim zneskom 269.649,00 EUR nadaljevala aktivnosti
posodabljanja in gradnje kanalizacijskega sistema vezanega na Centralno čistilno napravo Gornja
Radgona, s ciljem optimalnega funkcioniranja CČN Gornja Radgona. V okviru navedenih aktivnosti je
predvideno izvajanje odcepov za hišne priključke, prevezav in povezav kanalizacije grajene v preteklih
letih na v okviru projekta: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure Gornja Radgona (2.
Sklop) – Občina Gornja Radogna«, izgrajen kanalizacijski sistem (9.074 m novih kanalizacijskih vodov).
Nadalje največji delež za proračunsko leto 2016 predvidenih sredstev zajema načrtovana izgradnja
kanalizacijskega sistema, katerega gradnja je predvidena v sklopu obnove Panonske ulice v Gornji
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Radgoni, kjer Občina Gornja Radgona skupaj z DRI načrtuje obnovo cestišča in ostale dotrajane in
manjkajoče infrastrukture.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16029003- Prostorsko načrtovanje
OB029-12-0002- Prostorsko načrtovanje- projektna in prostorska dokumentacija
Planirana finančna sredstva na postavki so potrebna za izdelavo razne projektne dokumentacije.

OB029-16-0014- Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za GR53- širitev
industrijske cone Mele
S sprejetjem Občinskega prostorskega načrta za območje občine Gornja Radgona, bo občina pridobila
nova stavbna zemljišča v industrijski coni Mele, kamor se bo lahko širila industrijska cona. Za to območje
je potrebno izdelati OPPN, s katerim se bo določilo pogoje za gradnjo za industrijske namene, pogoje za
prometno, energetsko in komunalno opremo območja.
Za izdelavo OPPN-ja je potrebno zagotoviti 18.500,00 EUR.
Preden se bo pristopilo k izdelavi OPPN-ja bo potrebno izvesti geodetsko odmero predmetnih zemljišč, za
kar je potrebno zagotoviti 9.000,00 EUR.

16039001- Oskrba z vodo
OB029-16-0013- Vodovodno omrežje Gornja Radgona
V letu 2015 je bila zaključena izvedba projekta: »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« v okviru
katerega je bilo tudi na območju Občine Gornja Radgona izgrajeno veliko javne vodovodne infrastrukture,
ki pa s ciljem zagotovitve optimalne izkoriščenosti le-te, zahteva nadgradnjo že obstoječega sistema
oziroma dogradnjo le-tega. Tako se v okviru predlaganega zneska 192.500 EUR načrtuje izvedba
aktivnosti za prevzem vaških vodovodov, s ciljem, da se dosežejo cilji zastavljeni z izvedbo zgoraj
navedenega projekta, ter da se prebivalcem čim večjega dela občine zagotovi ustrezna pitna voda. Nadalje
se v okviru predlaganega zneska načrtuje tudi izgradnja odcepov za hišne priključke ter prevezav
obstoječega vodovoda na novozgrajeno omrežje oziroma prilagoditev obstoječe vodovodne infrastrukture
na način, da se zagotovi kompatibilnost in funkcionalnost le-te z omrežjem izgrajenim v okviru zgoraj
navedenega projekta.

16039003- Objekti za rekreacijo
OB029-16-0004- Nakup osnovnih sredstev- mestni park
V okviru vzdrževanja mestnega parka se v letu 2016 načrtuje nakup dveh novih frekvenčnikov, zaradi
katerih trenutno fontana ne deluje popolno.

17- ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001- Dejavnost zdravstvenih domov
OB029-16-0006- Izolirnica za otroško šolski dispanzer
V letu 2016 bomo sofinancirali tudi izolirnico za otroško šolski dispanzer v Zdravstvenem domu Gornja
Radgona. Obravnavano investicijo v zdravstvenem domu sofinanciramo prav tako vse občine
ustanoviteljice, vsaka v svojem deležu.

OB029-16-0005- Nadzidava nad dispanzer medicine dela, prometa in športa
V letu 2016 bomo sofinancirali nadzidavo nad Dispanzer medicine dela, prometa in športa, s čimer bomo
v Zdravstvenem domu Gornja Radgona pridobili prostor za potrebe odraslega zobozdravstva.
Obravnavano investicijo v zdravstvenem domu sofinanciramo vse občine ustanoviteljice, vsaka v svojem
deležu.
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18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039001- Knjižničarstvo in založništvo
OB029-14-0013- Investicije v knjižnico
Investicije v knjižnico pomenijo nabavo knjižnega gradiva- nabava knjig se financira iz sredstev občinskih
proračunov (64,29%), ministrstva za kulturo (19,04%) in iz lastne dejavnosti (16,67%- članarine,
obrabnine, zamudnine).

18039002- Umetniški programi
OB029-15-0023- Investicijski transferi JZ KULTPROTUR
Sredstva so namenjena za del investicij, ki jih je JZ KULTPROTUR predlagal v sklopu predloženega
finančnega načrta za leto 2016.

18059001- Programi športa
OB029-13-0015- Izgradnja večnamenske športne dvorane
Občinski svet je na svoji 8. redni seji sprejel Dopolnitev programa nakupov in sicer za nakup stanovanjske
stavbe z gospodarskim poslopjem in pripadajočim stavbnim zemljiščem, na naslovu Prešernova 20,
Gornja Radgona. Nepremičnina se nahaja tik ob OŠ Gornja Radgona in je pomembna zaradi predvidene
gradnje Večnamenske športne dvorane. S pridobitvijo navedene nepremičnine bo šola pridobila dodaten
prostor, ki se ga lahko nameni za novo igrišče ali parkirne prostore. Nepremičnina je pomembna tudi z
vidika prometne varnosti, saj je cesta, po kateri se dnevno odvija veliko prometa, v tem delu zelo ozka in
prihaja ob vsakem najmanjšem povečanju prometa do prometnih zamaškov, pot pa je tudi nevarna za
pešce. S pridobitvijo nepremičnine bo občina lahko ustrezno razširila cesto in križišče proti Delavski poti,
s čimer se bo občutno povečala prometna varnost in prometna pretočnost.
Za investicijo izgradnje večnamenske športne dvorane, zagotavljamo v letu 2016 sredstva za nakup
nepremičnine in sredstva za projektno dokumentacijo za izgradnjo.

18059002- Programi za mladino
OB029-12-0053- Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela
V letu 2016 se sredstva na postavki namenjajo ureditvi še neurejenega zgornjega prostora v mladinskem
centru.
Prostor nad Mladinski centrom se bo uporabljal za različna društva, predvsem za mladinsko sfero ter po
potrebi tudi druga društva za njihovo individualno poslovanje. Prostor bi se lahko uporabljal neodvisno od
odpiralnega časa Mladinskega centra. Trenutno služi kot skladišče in je potrebno napeljati nov električni
vod, urediti ogrevanje, izolacijo, predelne stene, luči ter prostor prepleskati.

19- IZOBRAŽEVANJE
19039001- Osnovno šolstvo
OB029-12-0064-Investicijski transferi OŠ Gornja Radgona
Sredstva so namenjena za del investicij, ki jih je OŠ Gornja Radgona predlagala v sklopu predloženega
finančnega načrta za leto 2016.

OB029-15-0011- Vzdrževanje javnih zavodov
Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje javnih zavodov v letu 2016 in sicer :
- ureditev tople vode v sanitarijah in v učilnicah OŠ Gornja Radgona,
- sanacija kuhinjske kanalizacije in lovilca maščobe ter izvedba predelne stene v skladišču kuhinje
Osnovne šole Gornja Radgona,
- izvedba dodatnih vrat pri vhodu 6 v OŠ Gornja Radgona,
- zamenjava poškodovanih zunanjih košev za košarko v OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- zamenjava dvokrilnih lesenih vrat med učilnicama v OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- izvedba dodatnih svetilk v garderobnih prostorih telovadnice OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- zamenjava regularnih ventilov v kurilnici in v samem objektu OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- ureditev tople vode v sanitarijah ter učilnicah OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
- nujna vzdrževalna dela v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona

OB029-15-0021- Investicijski transferi OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova
Sredstva so namenjena za del investicij, ki jih je OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova predlagala v sklopu
predloženega finančnega načrta za leto 2016.
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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: 007-4/2014-U112(U120)
Datum: 8. 12. 2015

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA
OBČINSKE UPRAVE OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2016 in 2017

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

3.

Zaposleni za določen čas – za čas trajanja dela
na določenem projektu (sredstva za plače se
zagotavljajo na podlagi ZSPJS)
SKUPAJ

Tarifni
razred

Število
sistemiziranih
delovnih mest po
veljavnem aktu

Število zasedenih
delovnih mest
31.12.2015

Predvideno
število zasedenih
delovnih mest v
letu 2016

Predvideno
število zasedenih
delovnih mest v
letu 2017

VII/2
VII
VI
V
III
I

1
12
1
9
1
3

1
12
0,5
9
0
3

1
12
0,5
9
0
1

1
12
0,5
9
0
1

VII

2

2

3

1

29

27,5

26,5

25,5

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.
Trenutno je v občinski upravi poleg direktorice dejansko zaposlenih 28 javnih uslužbencev. Od tega
so tri delovna mesta sistemizirana za določen čas, in sicer:
- delovno mesto direktorja občinske uprave za določen čas 5 let – do 27. 1. 2020.
- delovno mesto Koordinator VII/1 za odprto širokopasovno omrežje, za določen čas do 31. 12.
2018 – za čas trajanja projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega
omrežja v KS Negova, KS Sp. Ivanjci in KS Sp. Ščavnica«;
- delovno mesto Koordinator VII/1, za določen čas do 31.12.2015 – za čas trajanja projekta
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure 2. sklop - Občina Gornja Radgona«
Delovno mesto v tarifnem razredu III se je zaradi upokojitve javnega uslužbenca izpraznilo z dnem
23.11.2015. Nadomestne zaposlitve se zaradi postopnega zmanjševanja števila zaposlenih ne
predvideva. Opravljanje hišniških nalog se bo uredilo pogodbeno z zunanjimi izvajalci.
V kadrovskem načrtu se v letu 2016 skupaj z direktorico predvideva 27,5 delovnih mest, od tega
štiri delovna mesta sistemizirana za določen čas, in sicer:
- delovno mesto direktorja občinske uprave za določen čas 5 let – do 27. 1. 2020.
- delovno mesto Koordinator VII/1 za odprto širokopasovno omrežje, za določen čas do 31. 12.
2018 – za čas trajanja projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega
omrežja v KS Negova, KS Sp. Ivanjci in KS Sp. Ščavnica«,
- delovno mesto Koordinator VII/1, za določen čas do 31.12.2016 – za dokončanje aktivnosti
povezanih s projektom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure 2. sklop - Občina
Gornja Radgona«,
- strokovno-tehnično delovno mesto v tarifnem razredu VII/1, za določen čas do 31.12.2016 – za
projektno delo za izvedbo aktivnosti vezanih izdelavo registra osnovnih sredstev in uskladitev
knjigovodskega stanja terjatev in obveznosti z dejanskim stanjem.
Zaradi predvidenih upokojitev javnih uslužbencev v tarifnem razredu I, se predvideva postopno
zmanjševanje števila zaposlenih in se zaposlitve ne bi nadomeščale (prva upokojitev 22. 6. 2016,
druga upokojitev 5. 8. 2016). Opravljanje nalog čiščenja se bo potem uredilo pogodbeno z zunanjim
izvajalcem.
Glede na navedeno se v letu 2017 predvideva 25,5 delovnih mest.
Po sprejemu proračuna se na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih-ZJU (Uradni
list RS, št. 63/07 –UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF) in na podlagi
tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr.,
101/13) pripravi kadrovski načrt, ki ga v upravah lokalnih skupnosti sprejme predstojnik.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
občin

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

Številka: 410-1/2015
Datum: 20. 8. 2015

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, APAČE IN SVETI
JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2016 in 20167
Z.Š.

1.
2.

DELOVNO MESTO

INŠPEKTOR
OBČINSKI REDAR
SKUPAJ

Tarifni
razred

Število
zaposlenih
konec leta
2015

Predvideno
št.
zaposlenih v
letu 2016

Predvideno
št.
zaposlenih v
letu 2017

VII
V

1
2
3

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 županom občin ustanoviteljic.
V kadrovskem načrtu se opredeli število zaposlenih glede na tarifni razred.
Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO« so v skupni upravi trenutno zaposleni 3 javni uslužbenci in sicer 1 občinski
inšpektor s VII. Stopnjo izobrazbe ter še 2 občinska redarja s V. stopnjo izobrazbe.
Pripravil:
Aleš Potočnik, inšpektor

V Gornji Radgoni,

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PREDLOG

NAČRT RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2016

VSEBINA
stran
1. Uvod

2

2. Splošno

2

3. Obrazložitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Gornja Radgona

3

3/a: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (nakupi)

3

3/b: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (prodaje)

5

3/c: Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem

6

3/d: Načrt najemov nepremičnega premoženja
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1. Uvod
V skladu z določili Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besediloZJF-UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 - ZFisP) predloži župan občinskemu svetu hkrati z osnutkom
proračuna tudi predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine (v nadaljevanju
načrt). Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje, se skladno z 80. členom
ZJF, uporabijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. S tem je določen
namen uporabe teh prihodkov proračuna.
Stvarno premoženje je mišljeno v najširšem smislu, to je stvarno premoženje, ki je v upravljanju pri
neposrednih in posrednih uporabnikih občinskega proračuna ali drugih pravnih oziroma fizičnih
osebah. S tem je preprečeno, da bi občina zmanjševala svoje stvarno premoženje in porabljala
sredstva za druge namene.
Pravno podlago za sprejem in izdelavo Načrta z nepremičnim premoženjem v občini Gornja
Radgona predstavlja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU- 1G, 50/14, 90/14 - ZDU- 1L, 14/15 ZUUJFO, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS), vsebina in postopek sprejema letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem, pa sta predpisana v Uredbi o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, v nadaljevanju
uredba).
Na podlagi 11. člena ZSPDSLS občinski svet na predlog župana sprejema letni načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine. Občinski svet lahko odloči, da letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine pod določeno vrednostjo sprejme župan. Na
podlagi 5. odstavka 13. člena ZSPDSLS občinski svet na predlog župana sprejema tudi načrt
ravnanja s premičnim premoženjem. Občinski svet lahko določi, da načrt ravnanja s premičnim
premoženjem sprejme župan.

2. Splošno
Pred začetkom postopka ravnanja s stvarnim premoženjem se mora opraviti pravni pregled
stvarnega premoženja, tako z vidika urejenosti lastništva, posesti, obligacijskih in stvarnopravnih
pravic na stvarnem premoženju ter obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti do tretjih oz. tretjih
do samoupravnih lokalnih skupnosti.
Pravni status stvarnega premoženja, ki ne omogoča pravilne izvedbe postopkov ravnanja s stvarnim
premoženjem, mora biti urejen pred sklenitvijo pravnega posla.
V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na
podlagi menjalne pogodbe.
V skladu z določili 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) ima župan pristojnost, da odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim
premoženjem v posamični vrednosti do 5.000,00 EUR in z nepremičnim premoženjem v posamični
vrednosti do 10.000,00 EUR.
Premoženje, ki je predmet razpolaganja, mora biti pred izvedbo postopka ocenjeno. Pred
razpolaganjem z nepremičnim premoženjem, katerega posamična vrednost je izkustveno višja od
10.000,00 EUR, mora njegovo vrednost oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki
je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča.
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Pred razpolaganjem s premičnim premoženjem, katerega vrednost je izkustveno višja od 5.000,00
EUR, mora njegovo vrednost oceniti pooblaščeni cenilec vrednosti strojev in opreme, ki je
imenovan v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali zakonom, ki ureja sodišča.
Na dan sklenitve pravnega posla cenitev stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti, ki
je predmet takega posla, ne sme biti starejša od devet mesecev.
V primerih spremenjenih prostorskih potreb samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo mogoče
določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah
na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko samoupravne lokalne skupnosti sklepajo pravne posle, ki
niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost poslov
lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.
Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši kot 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa.
Metode razpolaganja z nepremičnim premoženjem so:
1. javna dražba,
2. javno zbiranje ponudb,
3. neposredna pogodba.

3. Obrazložitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gornja
Radgona
V skladu z določili zakona in uredbe, Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih
skupnosti zajema:
1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
3. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem
4. Načrt najemov nepremičnega premoženja
Znotraj posameznih načrtov se nahajajo podatki o okvirni lokaciji, okvirni velikosti, vrsti
nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti, zemljišča …),
predvidenih sredstvih in ekonomski utemeljenosti načrtovanega pridobivanja.
V pripravljenem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto
2016, se je kot izhodišče za pripravo načrta izhajalo iz podatkov od leta 2010 in naprej, ko je bil
tudi sprejet zakon, ki določa obvezo sprejemanja predmetnega načrta.
V načrtu so pri posameznih nepremičninah v rubriki orientacijske vrednosti nepremičnin, navedene
vrednosti, določene na podlagi izvedene cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke ali
vrednosti, določene s strani Geodetske uprave RS, objavljene na njihovi spletni strani. V vseh
primerih gre za neto vrednosti nepremičnin, katerim je potrebno prišteti še dajatve in davščine,
povezane s prometom nepremičnin, ter stroške izvedbe pravnih poslov v zemljiški knjigi. Davek na
promet nepremičnin, ki predstavljajo kmetijska zemljišča znaša 2 %, za stavbna zemljišča 22 %.
3/a: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (nakupi)
Zap.
Katastrska občina
št.

1.

184 G. Radgona

Parc. št.

Okvirna
velikost v
m2

Opis nepremičnine

Orient.
vrednost v
EUR

Ekonomska
utemeljenost

690, 692,
691/1, 691/2

531, 98
443,47

stanov. stavba,
gosp.posl.

cenitev
91.600

izgradnja
večnamenske
športne
dvorane
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2.

184 G. Radgona

3.

189 Hercegovščak

346

1612

stavb.,poslov. prostor,
garaža

252.952
(po GURS)

325/4

364

zemljišče kjer se
nahaja prečrpališče

107
(po GURS)

brezpl. prenos
¾ deleža, ¼ je
v naši lasti
za potrebe
upravljanja
črpališča
Hercegovščak

po cenitvi
(2.114 znaša
po odmeri
za potrebe
4. 184 G. Radgona
del 1164/16
stavbno zem.
vrednost cele
(cela 2010)
ureditve ceste
parcele po
GURS)
po cenitvi
(735 znaša
po odmeri
za potrebe
5. 184 G. Radgona
del 1167/6
stavbno zem.
vrednost cele
(cela 750)
ureditve ceste
parcele po
GURS)
po cenitvi
(147.059
po odmeri
znaša
za potrebe
6. 184 G. Radgona
del 1168
stavbno zem.
(cela 7610)
vrednost cele
ureditve ceste
parcele po
GURS)
po cenitvi
(624 znaša
za potrebe
po odmeri
7. 184 G. Radgona
del 1169
stavbno zem.
vrednost cele
ureditve ceste
(cela 637)
parcele po
GURS)
po cenitvi
(247 znaša
za potrebe
po odmeri
vrednost cele
8. 184 G. Radgona
del 1175
stavbno zem.
ureditve ceste
(cela 252)
parcele po
GURS)
* Po oceni, bi znašala vrednost nepremičnin za odkup, za potrebe ceste 1710 m2, glede na cene po GURS 22.900,00
EUR in zajema točke od 4-8 te tabele skupaj.
brezplačno
po odmeri
prenos iz
9. 197 Orehovci
424/2
(3.656 po
(cela 4151)
SKZG
GURS)
brezplačno
po odmeri
prenos iz
10. 184 G. Radgona
66
(1.261 po
(cela 1187)
SKZG
GURS)
228/1, 228/2,
1234,116,
prenos iz
11. 196 Orehovski Vrh
vinograd
cca 500
228/3
639
SKZG
538/5, 538/6,
354, 99,
prenos iz KS
12. 184 G. Radgona
cesta
cca 400
538/7, 538/8
24,26
G. Radgona
stavba za pos.
neposredna
13. 184 G. Radgona
648/1,648/2
9537
namene,stavb., posl.
290.000
pogodba
prostori

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja so vključene tiste nepremičnine, ki so zajete v
proračunu občine za leto 2016, ali se njihov nakup predvideva v naslednjih letih ter so potrebne za
izvajanje in zagotavljanje posameznih nalog Občine Gornja Radgona, in sicer za izgradnjo
večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni, brezplačen prenos deleža na objektu nekdanje
Policijske postaje Gornja Radgona, pridobitev zemljišča, kjer se nahaja prečrpališče Hercegovščak,
prenosi zemljišč za potrebe ureditve cest (od točke 4 - 8, predvidoma širine 9 m in dolžine 190 m,
torej kvadrature 1710 m2, vrednosti skupaj cca 22.900,00 eur), pridobitev zemljišč in objektov
nekdanje vojašnice (grad Šahenturn z okolico) (točka 13) ter brezplačni prenosi nezazidanih
stavbnih zemljišč iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG).
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Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se bo tekom leta po potrebi dopolnjeval.
3/b: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (prodaje)
Zap.
Katastrska občina
št.

Parc. št.

Okvirna
velikost v
m2

Opis nepremičnine

Orient.
vrednost v
EUR

534/2

cca 1500

kmetijsko zemljišče

15.000

1.

188 Police

2.

184 G. Radgona

526

cca 20

kmet.zem., pot

300

3.

184 G. Radgona

612

497

stavbišče

14.910
(25€/m2)

4.

184 G. Radgona

554/9

577

zemljišče

8.000

5

213 Dragotinci

257/4, 258,
259, 257/5

1493,2125
1021,123

kmetijsko zemljišče

4.674

6.

184 G. Radgona

1105

72

dostopna pot

7.

208 Negova

741/6

876

delno stavbno, delno
kmetijsko zemljišče

8.

184 G. Radgona

del 610/1

ni znana

podstrešna sobica

9.

184 G. Radgona

del 728/6

60,70

dvosobno stanovanje
v izmeri 60,70

10.

184 G. Radgona

del 728/6

60,90

dvosobno stanovanje
v izmeri 60,90

11.

184 G. Radgona

del 379/2

71,50

dvosobno stanovanje
v izmeri 71,50

12.

193 Sp. Ščavnica

850/11

85,30

trosobno stanovanje
v izmeri 85,30 v III.
nadstropju

po cenitvi
89.538,72

13.

184 G. Radgona

69/3

960

zemljišče nad kletjo

cca 7.773

14.

188 Police

833/2

535

travnik

5.000

15.

203 Očeslavci

523/8

559

travnik

5.000

16.

197 Orehovci

424/2

cca 1000

travnik

15.000

17.

184 G. Radgona

del 65/22,
66, 65/23

45,130
18,535,634

sadovnjak
stavba,njiva

cca 27.200

18.

196 Orehovski Vrh

cca 500

184 G. Radgona

cesta

cca 400

20.

184 G. Radgona

1234,116
639
354,99,
24,26
12,2,
400

vinograd

19.

228/1,228/2,
228/3
538/5,538/6,
538/7,538/8
65/15,65/16,
330/2

garaža 2x
parkirišče

cca 35.520

21.

184 G. Radgona

599/4

188,11

poslovni prostor

20.000

Ekonomska
utemeljenost
prodaja znanemu
kupcu lastniku
objekta na parc.
prodaja po
odmeri znanemu
kupcu
prodaja zemljišča
lastnikom 12
garaž
prodaja znanemu
kupcu
prodaja na
oglasni deski
prodaja znanemu
kupcu
prodaja znanemu
kupcu

151
(po GURS )
580
(po GURS )
po cenitvi
prodaja znanemu
(cca 450
kupcu
2
€/m )
po cenitvi
prodaja znanemu
cca 27.315
kupcu
(cca 450
€/m2)
po cenitvi
prodaja znanemu
cca 27.405
kupcu
(cca 450
€/m2)
po cenitvi
javno zbiranje
cca 32.175
ponudb
2
(cca 450€/m )
javno zbiranje
ponudb

prodaja znanemu
kupcu
prodaja znanemu
kupcu
prodaja znanemu
kupcu
prodaja znanemu
kupcu
javno zbiranje
ponudb, prodaja
znanemu kupcu
prodaja znanemu
kupcu
prodaja znanemu
kupcu
prodaja znanemu
kupcu
javno zbiranje
ponudb
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22.

184 G. Radgona

582/20

cca 250

travnik

4.500

23.

184 G. Radgona

434/3,
436/4

258,
del

stavba,
travnik

9.000

24.

184 G. Radgona

66

cca 250

stavba,njiva,sad.

2.500

25.

210 G. Ivanjci

del 95/3,
324/5

1101,
cca 100

453/1,
453/2,
704
176/1
629/3,
646,
700/5
216/6,
216/7,
216/11

16050
1519
7292
4044
9085,
543,
7708
3604,
906,
144

gosp.posl.,stavba,
dvorišče,
pot
gozd,
travnik,
njiva
njiva
njiva,
travnik,
travnik
travnik,
travnik,
travnik

477

252

stavbno zemljišče

3.478

del 377/1

30

stavbno zemljišče

cca 30 m2

190 Lomanoše
192 Plitvički Vrh
26.

208 Negova

519 Trotkova
27.

190 Lomanoše

28.

184 G. Radgona

20.000
8.828,
760,
7.292
4.044
9.085,
380,
6.629
2.099,
634,
101

prodaja znanemu
kupcu
javno zbiranje
ponudb, prodaja
znanemu kupcu
prodaja znanemu
kupcu
javno zbiranje
ponudb, prodaja
znanemu kupcu

objava ponudbe
na oglasni deski
UEGR – gre za
kmetijska
zemljišča

prodaja znanemu
kupcu
prodaja znanemu
kupcu

V načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem (prodaje) so zajeta zemljišča, za katera so bila v
času sprejetja zakona, torej od leta 2010 do konec leta 2015, vložene vloge za odkup, njihova
prodaja že bila potrjena na sejah Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, a do realizacije prodaje
ni prišlo zaradi različnih razlogov. Prodaja se bo poskusila realizirati v proračunskem letu 2016.
Sestavni del navedenega načrta so tudi prodaje stanovanj v Gornji Radgoni, ki se bodo pričele
realizirati v letu 2016 in prodaje kmetijskih zemljišč, s katerimi razpolaga Občina Gornja Radgona
in jih ne potrebuje pri svojem delovanju.

3/c: Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem oz. podelitev stavbne pravice
Zap.
št.

Katastrska
občina

Parc. št.

Predvidena
mesečna
najemnina

1.

184 G. Radgona

364/9

75,00

2.

184 G. Radgona

del 1222/1

3.

184 G. Radgona

del 377/1

4.

184 G. Radgona

del 379/2

5.

184 G. Radgona

del 219/25

6.

184 G. Radgona

del 650/15

Metoda
oddaje v
najem
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
pogodba o
stavbni
pravici

Čas
trajanja
v letih
1
1
1
1
1
3

Ekonomska upravičenost
zemljišča lastnik ne uporablja,
služi za gostinsko dejavnost
zemljišča lastnik ne uporablja,
služi za gostinsko dejavnost
zemljišča lastnik ne uporablja,
služi za gostinsko dejavnost
pisarna ki služi potrebam
društva
del zaklonišča, ki se odda
društvu
zemljišče ob avtobusni postaji
služi slaščičarski dejavnosti

V tabelo oddaje nepremičnega premoženja v najem so vključene nepremičnine, ki jih Občina
Gornja Radgona začasno ne potrebuje in jih v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti lahko odda v najem. Predvsem gre za nezazidana
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stavbna zemljišča, ki se nahajajo v neposredni bližini obstoječih gostinskih objektov in služijo
gostinski dejavnosti, dva prostora pa sta namenjena potrebam društev.

3/d: Načrt najema nepremičnega premoženja
Zap.
št.
/

Okvirna lokacija
/

Okvirna
velikost v
m2
/

Vrsta
nepremičn
ine
/

Predvidena sredstva
v EUR
/

Predvide
n čas
trajanja
/

Ekonomska
utemeljenost
/

Trenutno Občina Gornja Radgona nima najetih poslovnih ali stanovanjskih prostorov ali drugih
nepremičnin, ki bi bile nezasedene in bi v letu 2016 imele finančne posledice na proračun Občine
Gornja Radgona, zato je načrt pod točko 3/d: prazen.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2016 se lahko med
letom dopolnjuje, glede na dodatne projekte ali potrebe v okviru delovanja lokalne skupnosti znotraj
proračunskega leta, vsebuje pa vse nakupe, prodaje in najeme nepremičnega premoženja od leta
2010, ki še niso bili realizirani. Nekatera razpolaganja iz načrta so že v fazi izvedbe ali so v
zaključni fazi izvedbe. Načrti ravnanja za leto 2017 in naprej, bodo opremljeni tudi z legendo, tako
da bo iz njih razviden tudi podatek, katera razpolaganja so že realizirana oz. so v fazi realizacije in
katera ne.
Skrbnik Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona je Valerija Frangež.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2016 je sestavni del
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016.
Načrt začne veljati z dnem veljave Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016.

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

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

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

Številka: 351-5/2005-U103
Datum: ……………

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji …… redni seji, dne
…….….. sprejel naslednji

SKLEP
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona na podlagi predstavitve idejnega projekta potrdi in
sprejme Idejni projekt večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona na podlagi predstavitve investicijskega dokumenta
potrdi in sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta Izgradnja večnamenske
športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Občina Gornja Radgona je skupaj s športnimi pedagogi, predstavniki civilne športne sfere ter
strokovnjakom za športno tehnologijo pripravila projektno nalogo, v kateri so se definirale vse
podrobnosti glede potreb različnih športov, potreb izvajanje športne vzgoje osnovnošolskih
otrok ter potreb po ostalih večjih prireditvah. Projektna naloga je bila podlaga za naročilo ter
izdelavo Idejnega projekta večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona, ki
ga je meseca avgusta 2015 pripravil arhitekturni atelje Atelje Ostan Pavlin, urbanizem,
arhitektura d.o.o., pri katerem so prav tako sodelovali športni pedagogi, predstavniki civilne
športne sfere, predstavniki Občine Gornja Radgona ter strokovnjak za športno tehnologijo, g.
Flisek. Idejni projekt izgradnje večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja
Radgona ponuja rešitev, v kateri so zajeti tako športna vzgoja, ki jo izvaja Osnovna šola
Gornja Radgona, kot ostali športi, katere izvaja civilna športna sfera v občini Gornja
Radgona. Idejni projekt je premišljen in dodelan z namenom, da bo funkcionalen, da bo imel
nizke stroške obratovanja ter v celoti izrabljen in bo omogočal poleg športnih dogodkov
izvedbo večjih prireditev za potrebe občine Gornja Radgona.
Na osnovi idejnega projekta se je izdelal Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki
je prva faza v izdelavi potrebne investicijske dokumentacije. Narejen je na osnovi danes
znanih podatkih. Investicijski dokument je bil izdelan z namenom, da se preverijo razvojne in
tržne možnosti projekta, da se preverijo stroški in prihodki ter da se lahko na osnovi tega
pristopi k nadaljnjim fazama izvedbe projekta. Zaradi ocenjenih vhodnih vrednosti DIIP
temelji na oceni, natančnejše definirane vrednosti, dinamika in viri financiranja se bodo
pripravili v predinvesticijski zasnovi in v investicijskem programu, ki bo sledil po izdelavi
popisov za izvedbo del predvidoma v začetku leta 2017.
Oba obravnavana dokumenta sta v izvirni velikosti in v barvah v elektronski obliki objavljena
na spletni strani Občine Gornja Radgona v okviru sklica 9. redne seje občinskega sveta, ustna
predstavitev pa bo izvedena na seji občinskega sveta.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da na podlagi predstavitve idejnega
projekta potrdi in sprejme Idejni projekt večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli
Gornja Radgona.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da na podlagi predstavitve
investicijskega dokumenta potrdi in sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta
Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona.

Gornja Radgona, december 2015
PRIPRAVILA:
Dr. Tatjana FULDER, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Legenda

IDEJNI PROJEKT

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta

investitor
objekt
mesto gradnje

IDP (idejni projekt)

Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona

Novogradnja
Gornja Radgona
686/1, 688/1, 694/1, 688/2-del,

k.o. Gornja Radgona.
parcela
odgovorni projektant

Aleksander S. Ostan, u.d.i.a.

projektanti
vsebina risbe
datum

Avgust 2015

M 1:1000

AOP - 02/15
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Legenda

obravnavani del parcele 688/2

IDEJNI PROJEKT

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta

investitor
objekt
mesto gradnje

IDP (idejni projekt)

Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona

Novogradnja
Gornja Radgona
686/1, 688/1, 694/1, 688/2-del,

k.o. Gornja Radgona.
parcela
odgovorni projektant

Aleksander S. Ostan, u.d.i.a.

projektanti
vsebina risbe

NOVA SITUACIJA

datum

Avgust 2015

M 1:500

AOP - 02/15

02

IDEJNI PROJEKT

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta

investitor
objekt
mesto gradnje

IDP (idejni projekt)

Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona

Novogradnja
Gornja Radgona
686/1, 688/1, 694/1, 688/2-del,

k.o. Gornja Radgona.
parcela
odgovorni projektant

Aleksander S. Ostan, u.d.i.a.

projektanti
vsebina risbe

TLORIS KLETI

datum

Avgust 2015

M 1:250

AOP - 02/15

03

IDEJNI PROJEKT

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta

investitor
objekt
mesto gradnje

IDP (idejni projekt)

Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona

Novogradnja
Gornja Radgona
686/1, 688/1, 694/1, 688/2-del,

k.o. Gornja Radgona.
parcela
odgovorni projektant

Aleksander S. Ostan, u.d.i.a.

projektanti
vsebina risbe
datum

Avgust 2015

M 1:250

AOP - 02/15

04

IDEJNI PROJEKT

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta

investitor
objekt
mesto gradnje

IDP (idejni projekt)

Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona

Novogradnja
Gornja Radgona
686/1, 688/1, 694/1, 688/2-del,

k.o. Gornja Radgona.
parcela
odgovorni projektant

Aleksander S. Ostan, u.d.i.a.
P0

projektanti
vsebina risbe
datum

Avgust 2015

M 1:250

AOP - 02/15

05

IDEJNI PROJEKT

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta

investitor
objekt
mesto gradnje

IDP (idejni projekt)

Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona

Novogradnja
Gornja Radgona
686/1, 688/1, 694/1, 688/2-del,

k.o. Gornja Radgona.
parcela
odgovorni projektant

Aleksander S. Ostan, u.d.i.a.

projektanti
vsebina risbe

TLORIS NADSTROPJA

datum

Avgust 2015

M 1:250

AOP - 02/15

06

IDEJNI PROJEKT

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta

investitor
objekt
mesto gradnje

IDP (idejni projekt)

Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona

Novogradnja
Gornja Radgona
686/1, 688/1, 694/1, 688/2-del,

k.o. Gornja Radgona.
parcela
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Aleksander S. Ostan, u.d.i.a.

projektanti
vsebina risbe

TLORIS STREHE

datum

Avgust 2015

M 1:250

AOP - 02/15

07

IDEJNI PROJEKT

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta

investitor
objekt
mesto gradnje

IDP (idejni projekt)
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odgovorni projektant

Aleksander S. Ostan, u.d.i.a.

projektanti
vsebina risbe

SHEMATSKI PREREZI (A-A, B-B, C-C)

datum

Avgust 2015

M 1:250

AOP - 02/15

08

IDEJNI PROJEKT

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta

investitor
objekt
mesto gradnje

IDP (idejni projekt)

Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona

Novogradnja
Gornja Radgona
686/1, 688/1, 694/1, 688/2-del,

k.o. Gornja Radgona.
parcela
odgovorni projektant

Aleksander S. Ostan, u.d.i.a.

projektanti
vsebina risbe

FASADE

datum

Avgust 2015

M 1:250

AOP - 02/15

09

10
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

INVESTITOR

Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06) ter
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 54/10)

NOVEMBER 2015

Investicijski dokument projekta vsebuje informacije, ki predstavljajo poslovno skrivnost in jih brez izrecnega pisnega soglasja investitorja ni dovoljeno kopirati, posredovati tretjim osebam ali kako drugače
objaviti.
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1

OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN IZDELOVALCIH ID-a

1.1

Investitor Občina Gornja Radgona

Sedež:
Matična številka:
Davčna številka:
Šifra dejavnosti:
Številka žiro računa:
Ustanovitelj:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
5880289
40051846
75.110
01229-0100012643 Banka Slovenije
Republika Slovenija
02 564 38 00
02 564 38 14
tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Odgovorna oseba:
Področje:
Telefon:
E-mail:

Stanislav Rojko
župan
02 564 38 88
tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
Žig in podpis: ___________________________________

Sodelavci investitorja:
Področje:
Telefon:
Delovno mesto:
Elektronski naslov:

Vladimir Mauko, dipl. upr. org., spec.
vodja oddelka za razvoj in infrastrukturo
02 564 38 17
Občina Gornja Radgona
vladimir.mauko@gor-radgona.si
Žig in podpis: ___________________________________

1.2

Izdelovalci ID-a

Izdelovalec ID –a:
Sedež:

PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona

Odgovorna oseba:
Področje:
Telefon:
Elektronski naslov:

Nuša Pavlica Jakovljevič, univ. dipl. ing. agr.
v. d. direktorice
02 564 82 08
nusa.pavlica@pora-gr.si
Žig in podpis: ____________________________________
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ID izdelala:
Področje:
Telefon:
Delovno mesto:
Elektronski naslov:

Mateja Coklin, univ. dipl. ekon.
višji svetovalec področja II.
02 564 82 08
PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
mateja.coklin@pora-gr.si
Žig in podpis: ____________________________________

1.3

Upravljavec

Naziv:
Občina Gornja Radgona
Sedež:
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Matična številka:
5880289
Davčna številka:
40051846
Šifra dejavnosti:
75.110
Številka žiro računa:
01229-0100012643 Banka Slovenije
Ustanovitelj:
Republika Slovenija
Telefon:
02 564 38 00
Fax:
02 564 38 14
E-mail:
tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
Odgovorna oseba:
Stanislav Rojko
Področje:
župan

1.4

Kratka predstavitev investitorja

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta govorimo o izgradnji nove večnamenske športne
dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona, Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona, ki je predvidena na mestu stare, dotrajane velike šolske telovadnice. Ob gradnji nove večnamenske športne dvorane je predvidena tudi zunanja ureditev okolice in parkirišč. Ustanoviteljica Osnovne šole Gornja Radgona je na
osnovi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (Prepih –
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – 52/09) in Odloka o pripojitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu
Osnovna šola Gornja Radgona (Ur. l. RS – 66/09) Občina Gornja Radgona.
Investitor je Občina Gornja Radgona, ki jo zastopa župan Stanislav Rojko.
Občina Gornja Radgona je bila ustanovljena 04. 10. 1994 z objavo v Uradnem listu 60/94. Leži v severovzhodni Sloveniji in je obmejna občina na meji z Avstrijo. Občina obsega 30 naselij in je razdeljena na
pet krajevnih skupnosti.
1.1.2007 sta se od obstoječe občine Gornja Radgona odcepili dve krajevni skupnosti in sicer krajevna
skupnost Apače ter krajevna skupnost Stogovci, ki tvorita novo nastalo občino Apače. Občina Gornja
Radgona je s tem izgubila 19 vasi. Prav tako se je tudi ozemeljsko skrčila za sorazmerni delež novo nastale občine Apače (vir: www.gor-radgona.si).
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Občina Gornja Radgona je oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi
vrstami premoženja. Na območju občine Gornja Radgona je ustanovljenih 5 krajevnih skupnosti s 30
naselji. Občina ima organe, ki so občinski svet, župan in nadzorni odbor občine. Člani občinskega sveta,
župan in podžupani so občinski funkcionarji. Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh
na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Organe občinske
uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno
področje. Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. Najvišji organ
odločanja Občine je Občinski svet, ki odloča o vseh zadevah v okviru pravil in dolžnosti občine. Prav
tako Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako
določeno z zakonom. Opravljanje javnih služb zagotavlja Občina neposredno v okviru občinske uprave,
z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, z dajanjem koncesij, z vlaganjem lastnega kapitala v
dejavnost oseb zasebnega prava.
Na območju občine Gornja Radgona je ustanovljenih 5 krajevnih skupnosti s 30 naselji in sicer:
 KS Črešnjevci-Zbigovci s 6 naselji: Črešnjevci, Orehovci, Orehovski Vrh, Police, Ptujska cesta in Zbigovci;
 KS Gornja Radgona s 5 naselji: Gornja Radgona, Hercegovščak, Mele, Norički Vrh in Podgrad;
 KS Sp. Ivanjci s 5 naselji: Ivanjski Vrh, Očeslavci, Sp. Ivanjci, Stavešinci in Stavešinski Vrh;
 KS Negova z 8 naselji: Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Kunova, Lokavci, Negova, Radvenci in Rodmošci;
 KS Sp. Ščavnica s 6 naselji: Aženski Vrh, Lastomerci, Lomanoše, Plitvički Vrh, Sp. Ščavnica in Zagajski
Vrh.
Prostorska lega občine in osnovni podatki

Vir: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
Vir: http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp

Sedež občine je v Gornji Radgoni, kjer je tudi sedež Upravne enote Gornja Radgona za občine:
 Gornja Radgona,
 Apače,
 Radenci in
 Sveti Jurij ob Ščavnici.
Mesto Gornja Radgona je občinsko upravno središče, ki je v Sloveniji in svetu znano predvsem po
vrhunskih vinih in razviti sejemski dejavnosti. Gornja Radgona se je zaradi obmejne lege uveljavila tudi
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mednarodno, saj ima ustrezne pogoje za razvoj turizma, kar izhaja iz naravnih in ustvarjalnih danosti
ter različnih gospodarskih panog.

1.4.1. Gospodarstvo
Gospodarstvo občine Gornja Radgona je po letu 1990 prizadela splošna gospodarska kriza, posledice so
bile občutnejše tudi zaradi značaja najmočnejših nosilcev gospodarskega razvoja v preteklosti kot so
Avtoradgona, Elrad, Kmetijstvo Črnci, Lina Apače idr. S propadom velikih sistemov so izgubili delo in
zaposlitev številni ljudje iz širšega območja. Posledica tega je bila velika brezposelnost, ki je v 90-ih
letih prejšnjega stoletja presegala državno povprečje in dosegla več kot 20 % ter krojila življenje tukajšnjega prebivalstva. V zadnjih 10-ih letih se zaradi ugodnejših pogojev za rast gospodarstva situacija
spreminja, tako da z novo nastajajočimi podjetji v industrijski coni Mele ter drugimi novimi podjetji
brezposelnost pada, kar neposredno vpliva na višji bruto domači proizvod v občini, ki je najpomembnejši agregat računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti. V občini je tako več
uspešnih podjetij, ki ustvarjajo nova delovna mesta ter s tem zmanjšujejo brezposelnost: Reflex, Panvita, Arcont, Var, Rosenbauer, Elti, Elrad International, Escada, Radgonske gorice in drugi.

1.4.2. Kmetijstvo
Kmetijstvo je za kvaliteten razvoj podeželja ključnega pomena, saj neposredno učinkuje na kulturno
krajino in na kvaliteto življenjskega prostora. Razvoj podeželja je splet kmetijske, prehranske in okoljske politike.
Lokalno okolje nima vpliva na oblikovanje kmetijske politike, vendar lahko pri načrtovanju razvojnih
projektov upošteva smernice trajnostnega razvoja, ki upošteva celostni razvoj podeželja kot usklajenost človeka in narave. Prav zaradi tega je potrebno skrbno ravnanje z naravnimi viri in kulturno dediščino. S spodbujanjem izobraževanja podeželskega prebivalstva, spodbujanjem podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na podeželju, s spodbujanjem uvajanja predelave v kmetijska gospodarstva lahko
dosežemo izboljšanje demografske slike na podeželju in s tem dviga kakovosti življenja na podeželju in
kulturne krajine.
Kmetijska proizvodnja s predelovalno industrijo je ena od pomembnejših panog v občini. V ospredju je
pridelava poljščin (pšenica, koruza, silažna koruza, ječmen, krompir, …). V občini je združena celotna
reproveriga proizvodnje mesa. Panvita, MIR d.d. kot končni proizvajalec slovi po kvalitetnih mesnih in
suhomesnih izdelkih.
Vinogradništvo je panoga, po kateri je Gornja Radgona poleg sejmov najbolj prepoznavna. Slovimo po
izredni kvalitetni kleti podjetja Radgonske gorice d.d., kjer se negujejo vrhunska vina in penine. V občini so nosilci predelovalne proizvodnje Radgonske gorice d.d., Panvita, MIR d.d. in kot kmetijsko trgovska organizacija KZ Radgona. Za uspešno trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov je potrebno zasnovati
blagovne znamke in zagotoviti celovito predstavitev na sejmih in drugih predstavitvah. Nosilec sejemske dejavnosti je Pomurski sejem d.d. Gornja Radgona z več 10-letno tradicijo Kmetijsko živilskega sejma.
1.4.3. Turizem
Turizem je v svetu ena izmed perspektivnejših gospodarskih panog. Turistična ponudba občine Gornja
Radgona sicer ne vsebuje posebnih turističnih atrakcij, ima pa obsežno ponudbo, ki je namenjena
predvsem izletniškemu turizmu in enodnevnim gostom. Bogata naravna in kulturna dediščina, bližina
že uveljavljenih turističnih destinacij, zdraviliški turizem sosednjih krajev, stoletna tradicija vinogradništva in sadjarstva ter gostoljubnost ljudi so priložnosti, ki jih je potrebno povezati v kakovostne turistične produkte in jih tržiti kot skupne produkte celotnega območja občine.
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Potenciali turizma so v bogati naravni in kulturni dediščini, tradiciji, termalnih virih, kmečkem turizmu
in drugih oblikah turizma na podeželju. V zadnjih letih se močno razvija kraj Negova, kjer se obnavlja
grad ter iniciirajo novi turistični programi ter turistični potenciali.
____________________________

…

______________________________

PREDMETNA INVESTICIJA – Večnamenska športna dvorana ob Osnovni šoli Gornja Radgona
Predmetna investicija se izvaja:
 na podlagi dokumentov in predpisov Občine Gornja Radgona.
Občina Gornja Radgona se je odločila, da bo vlagala v javno infrastrukturno, ki omogoča:














višjo kvaliteto življenja na tem območju,
ustvarjanje pogojev za medgeneracijsko druženje,
ustvarjanje pogojev za delovanje družbeno aktivne populacije,
zmanjšanje depopulacije območja,
povečanje možnosti za zaposlitev,
povečanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti,
izvedbo celovitih sanacijskih ukrepov z upoštevanjem sodobnih, trajnostnih načel za
prihodnost,
maksimalen prihranek energije ob hkratnem doseganju višje kakovosti javne infrastrukture v
občini,
zagotavljanje kakovostnih površin za izvajanje športnih dejavnosti,
zagotavljanje rasti športne kulture in ozaveščenosti občanov,
razvijanje športno-rekreativnih programov za različne ciljne skupine,
povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb, rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje
izpustov toplogrednih plinov,
povečanje prostorskih kapacitet za izvajanje športnih dejavnosti.
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2

ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1

Obstoječe stanje

Občina Gornja Radgona ima 8.504 prebivalce (Vir: SURS 2015). Mesto Gornja Radgona predstavlja
nekako središče med Mursko Soboto in Mariborom. Je mesto, v katerega se dnevno zliva veliko število
ljudi, eni prihajajo na delo, drugi po nakupih ali k zdravniku, spet tretji na najrazličnejše prireditve, med
drugim pa je tukaj tudi sedež Upravne enote za občine Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob
Ščavnici.
Kljub dejstvu, da v občini Gornja Radgona deluje veliko število raznih športnih društev in klubov, veliko
je rekreativcev, občina nima ustrezne večnamenske športne dvorane, ki bi prebivalcem in širše nudila
možnost tako za aktivno kot za rekreativno udejstvovanje v športu skozi vse leto ali nudila možnost
prirejanja večjih športnih prireditev.
Pregled razpoložljivih kapacitet
Trenutno se na območju občine Gornja Radgona nahaja 6 objektov s pokritimi športnimi površinami,
polovica le-teh so šolske telovadnice. Skupna površina pokritih športnih površin v občini znaša 1.846
m2, kar pomeni, da je delež pokritih športnih površin na prebivalca občine 0,22 m2.
Tabela: Pokrite športne površine v Občini Gornja Radgona
ŠPORTNI OBJEKT
OŠ
Gornja
Radgona
–
telovadnica srednja
OŠ
Gornja
Radgona
–
telovadnica mala
Telovadnica Partizan - mala
Telovadnica Partizan – strelišče
za zračno puško
Fitnes (privatna last)
OŠ Negova – telovadnica mala
SKUPAJ

UPRAVLJALEC

POVRŠINA m2

OŠ Gornja Radgona

650

OŠ Gornja Radgona

250
334

Občina Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona

292

OŠ Negova

320
1.846

Minimalni standard športa v lokalni skupnosti je opredeljen v Pravilniku o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Ur.l. RS, št. 6/07, 86/08, 51/09, 103/10 in 36/11).

Minimalni standard športa na področju pokritih vadbenih površin za občino Gornja Radgona je naslednji:
Vrsta površin
Pokrite vadbene površine

Normativ
0,3 m2/prebivalca

Izračun površin
0,3 m2 x 8.504 = 2.551,2 m2
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Če upoštevamo obstoječe športne površine v občini Gornja Radgona, je zadovoljevanje minimalnega
standarda športa v lokalni skupnosti naslednje:
Razpoložljive pokrite športne površine
Normativ
Primanjkljaj
Doseganje normativa

1.846 m2
2.551 m2
705 m2
72 %

Iz primerjave med potrebnimi pokritimi športnimi površinami v občini je razvidno, da ima občina
primanjkljaj pokritih športnih površin v velikosti 705 m2 oz. dosega le 72 % predpisanega minimalnega standarda športa.
Na področju občine Gornja Radgona sta registrirani dve osnovni šoli in sicer Osnovna šola dr. Antona
Trstenjaka Negova, ki jo v šolskem letu 2015/2016 obiskuje 108 učencev in Osnovna šola Gornja Radgona, v okviru katere deluje matična šola s 510 učenci v 24 rednih oddelkih in 7 oddelkih podaljšanega
bivanja ter podružnična šola za učence s prilagojenim programom z 20 učenci. Obe šoli sta vključeni v
slovensko mrežo zdravih šol, ki promovirajo zdravje, h kateremu prav gotovo veliko pripomore ukvarjanje z različnimi športnimi dejavnostmi. Preko športa se mladi sprostijo in razvedrijo, zadovoljujejo
potrebe po gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, krepijo tovarištvo in medsebojno sodelovanje, si utrjujejo samozavest in pridobijo športne navade, kar vodi k cilju kasnejšega kakovostnejšega življenja. Ker
zadnji trendi kažejo, da so otroci in mladina vse manj športno aktivni ter imajo mnogi posledično zaradi
tega težave s prekomerno telesno težo, je toliko bolj pomembno, da jih že v zgodnjem otroštvu poskušamo navdušiti za aktivnejše preživljanje prostega časa. Seveda pa je za to potrebna tudi primerna
infrastruktura, ki ponuja možnost vsem prebivalcem občine ukvarjanje s čim širšim spektrom najrazličnejših oblik športa.
Nova večnamenska športna dvorana ob Osnovni šoli Gornja Radgona je predvidena na mestu stare,
dotrajane šolske telovadnice, ki ne zadošča več niti potrebam šolskega športa, kaj šele, da bi omogočala kvalitetno izvajanje športnih aktivnosti ostalim prebivalcem občine. Dotrajana šolska telovadnica je
bila zgrajena leta 1974 in se od takrat ni posodabljala, zato je tudi predvidena rušitev obstoječe telovadnice, ki s svojimi 650 m2 zadovoljuje najnižji možni standard za šole s 300 učenci, medtem ko osnovno
šolo v Gornji Radgoni trenutno obiskuje 530 učencev. Obstoječa telovadnica je velikosti košarkarskega
igrišča, brez vsakega prostora namenjenega gledalcem. Dvojne sanitarije skupaj z garderobami so
popolnoma neustrezne. V zimskem času je telovadnica izredno hladna, saj hladen zrak iz zunanjosti
piha v telovadnico skozi odprtine za ventilatorje in pri počenih kopelit ploščah na severni strani objekta, na stropu pa ni nobene izolacije. Površina obstoječe telovadnice ne omogoča doseganja normativov
v nobenem od kolektivnih športov (odbojka, košarka, rokomet in mali nogomet), saj so vsako učno uro
v telovadnici vsaj dve do tri učne skupine, ob tem pa je vsaj ena skupina sočasno še v mali telovadnici.
V mali telovadnici šola običajno izvaja orodno in talno telovadbo, plesne dejavnosti, namizni tenis in
borilne športe. Povsem premajhen je tudi prostor za orodjarno, rekvizite in omare z žogami. Hodnik za
prihod v garderobe je neustrezen. Od leta 2009 pa je matični šoli priključena še podružnična šola za
učence s prilagojenim programom, ki potrebujejo še dodatne pogoje za izvajanje gibalno športne vzgoje.
Ob prostorski stiski obstoječe šolske telovadnice so povsem neustrezne tudi garderobe, sanitarije, tuši
in umivalniki. Vse je dotrajano, vsakoletno saniranje odtokov in neustreznih tuš kabin pa je skrajno
neracionalno. V vsaki garderobi je samo en WC, pisoarji so postavljeni v garderobah za fante in dekleta. Topla voda teče samo v po dveh tuš kabinah v dveh prostorih. Skratka stanje je popolnoma neustrezno po vseh sanitarnih in higienskih normativih.
Poleg obeh osnovnih šol deluje na območju občine Gornja Radgona tudi veliko število različnih športDIIP – Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona
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nih združenj. Najštevilčnejša med njimi so: Športno nogometni klub Radgona, športno društvo X KLUB
Gornja Radgona, Street ball klub Radgona, Teniški klub Radgona, Športna zveza Gornja Radgona, številna društva malega nogometa, Shotokan karate – do klub Gornja Radgona, Rokometni klub ARCONT
Gornja Radgona, NTK Žogica Radgona,… Mnoga med njimi dosegajo zavidljive rezultate ne samo na
regionalni, pač pa tudi na državni in mednarodni ravni. Ob klubih in športnih združenjih deluje v občini
tudi veliko število rekreativnih športnih skupin, ki za svojo vadbo prav tako potrebujejo kakovostne
prostore. Na žalost pa, predvsem v zimskih mesecih, nimajo možnosti treningov v pokritih prostorih,
zato si organizirajo treninge v sosednjih občinah, nekateri tudi preko meje, v sosednji Avstriji. To žalostno dejstvo so lepo povzeli v Rokometnem klubu ARCONT Gornja Radgona ob 50-letnici delovanja:
»Največji problem radgonskega rokometa je dvorana. Odkar se je rokomet preselil v dvorane radgonski
rokometaši več ne morejo trenirati in igrati v domačem mestu, saj Gornja Radgona na žalost ne premore primerne športne dvorane. Ko se je v Radencih zgradila prva primerna športna dvorana v takratni
občini, so se vse tekme preselile v Radence. To se je poznalo tudi na obisku tekem, saj se je ta močno
zmanjšal, ker Radgončani dvorane v Radencih nekako niso vzeli za svoje, medtem ko Radenčani niso
pokazali velikega zanimanja za rokomet.« (Vir: http://www.rk-arcontradgona.si/klub/o-nas/). Tako
radgonski rokometni klub, ki tekmuje v 2. državni ligi, še danes za svojo domačo dvorano navaja Športno dvorano Radenci. Z novo športno dvorano v Gornji Radgoni bi se tudi rokomet po desetletjih vrnil v
domače mesto, z njim pa tudi več kot 50-letna rokometna tradicija v Gornji Radgoni.
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta govorimo o rušitvi stare dotrajane šolske telovadnice in izgradnji nove večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona s 3.484,45 m2 skupne uporabne površine (brez komunikacijskih in tehničnih površin) ter zunanji ureditvi okolice in parkirišč. Z investicijo bo občina Gornja Radgona pridobila sodoben športni objekt, ki bo zadovoljil vse potrebe športnikov po pokritih površinah in obenem pripomogel k dvigu nivoja ponudbe športnih površin
ter izboljšanju kvalitete izvajanja športnih aktivnosti osnovnih šol, športnih združenj in mnogih rekreativcev. Z načrtovano športno dvorano bo Občina Gornja Radgona dosegla tudi predpisan minimalni
standard športa v lokalni skupnosti.

2.2

Razlogi za investicijsko namero

Največji problem na področju športa v občini Gornja Radgona trenutno predstavlja pomanjkanje
kvalitetnih razpoložljivih pokritih športnih površin. Večino obstoječih pokritih športnih površin v občini
predstavljajo šolske telovadnice, ki pa so popolnoma dotrajane in neprimerne ne samo za potrebe
šolskega športa, temveč tudi za potrebe velikega števila aktivnih športnikov in rekreativcev v občini.
Tudi telovadnica Partizan je potrebna celovite prenove, drugih pokritih športnih površin, razen
telovadnice ob Osnovni šoli Negova, pa v občini pravzaprav ni.
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji določa, da je šport pomembna dejavnost družbe, izraz
njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. Šport sooblikuje
posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje in spodbuja
njegovo ustvarjalnost. S spoštovanjem pravil in korektnim odnosom do vseh udeležencev športa spodbuja medsebojno sodelovanje in vlogo posameznika v skupini.
Ko poudarjamo pomembnost razvoja športa izhajamo tudi iz spoznanja, da je šport zelo učinkovito
sredstvo za preprečevanje in zdravljenje sociopatoloških pojavov, kot sta mladinsko prestopništvo in v
zadnjem času vse bolj razširjena zasvojenost mladih z drogami. Glede na razvojno zaostalost za drugimi
slovenskimi regijami sta zgoraj navedena pojava pogosto prisotna tudi v radgonski občini. Šport je ena
izmed aktivnosti, ki lahko veliko pripomore k zmanjševanju obeh pojavov med mladimi. Športna
aktivnost pa ima tudi pri starejših izjemno velike pozitivne učinke. Pomembna je za ohranjanje
fizičnega in duševnega zdravja ljudi. Iz navedenih razlogov je potrebno spodbujati tako lokalno
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prebivalstvo kot vsa športna združenja v občini, saj so le-ta največji pobudnik športne aktivnosti v
občini.
Šport otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa ne glede na njegovo pojavno obliko, ima poleg sklopa pozitivnih učinkov na skladen bio-psihosocialni razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Opredelimo jo
lahko kot vzgojo za zdravo življenje, zavzemanje za “fair play”, strpnost, spoštovanje posameznika in
vzgojo za večjo kakovost življenja v dobi odraslosti in starosti. Zato ima šport mladih prednostno mesto
v nacionalnem programu športa.
Mladost je odločilna za oblikovanje podobe odrasle osebnosti, del te podobe pa je mogoče oblikovati
le s sredstvi, ki jih uporablja šport, to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. Zavedati se moramo dejstva, da kar na gibalnem področju zamudimo v zgodnjem otroštvu, kasneje ne moremo več nadoknaditi.
Zadnji raziskave kažejo, da se v Sloveniji občasno ali redno ukvarja s športno rekreacijo 64 % odraslih
ljudi, 36 % pa je športno neaktivnih (Revija Šport, 2010). Spodbuden za nas je pa še predvsem podatek,
da se v Pomurski regiji občasno ali redno ukvarja s športno rekreacijo 63 % ljudi, torej na tem področju
ne zaostajamo za slovenskim povprečjem. Na podlagi primerjav z meritvami iz preteklih let (od 1973
naprej) se delež športno aktivnega prebivalstva z leta v leto vztrajno veča. Na tak način bo delež
športnorekreacijskih vsebin v prostem času Slovencev vse večji, s tem pa bo športna rekreacija
postajala vse bolj odločilen dejavnik kakovosti življenja. Veliko slabše stanje pa je na področju
prostorskih kapacitet, ki so zagotovo eden izmed pomembnih dejavnikov športne aktivnosti. Pogoj
uspešne izvedbe športne rekreacije v družbi je materialno okolje oziroma mreža kakovostnih športnih
objektov in naravnih površin. Po raziskavah iz leta 2008 (Pori, Bednarik in Kolenc) ugotovitve kažejo, da
število športnih dejavnosti narašča z višino sredstev, namenjenih za športne objekte. Razvoja športne
dejavnosti brez novih investicij v športne površine NI!
Investitor Občina Gornja Radgona želi s predmetno investicijo povečati obstoječo šolsko telovadnico v
večnamensko športno dvorano za šolski šport, za krajevni šport in rekreacijo, za prirejanje večjih
športnih in drugih prireditev ter druge potrebe. Predviden objekt bo zgrajen iz naravnih materialov z
nizkimi energetskimi potrebami za njegovo obratovanje. Novi objekt večnamenske športne dvorane bo
velik pravokotni volumen, deloma pogreznjen pod koto terena. Osnovni tlorisni gabarit bo sestavljen iz
primarnega, osnovnega volumna objekta, ki je pravilne pravokotne oblike, ter iz manjših dodatnih
pravokotnih oblik pri vhodu objekta (SZ stran objekta) ter izpostavljenega vertikalnega volumna pri
najbolj opaznem delu stavbe (na njegovem SV vogalu). Slednji (»stolp«, v katerem se nahaja plezalna
stena) bo deloval tudi kot prostorski označevalec, ki deluje kot prvo prostorsko znamenje, ki ga kot
obiskovalci dvorane, pa tudi šole, doživimo pri približevanju objektu. Objekt bo deloval na treh nivojih:
kletnem, pritličnem in nadstropnem. Vsi trije nivoji bodo povezani tako z dvema stopniščema, z
izvlečnimi tribunami, kot tudi z dvigalom. Pritlični in kletni nivo bosta na zunanji strani objekta
povezana še s klančino. V kleti objekta je predviden glavni dvoranski prostor s spremljajočimi in
tehničnimi prostori ter izvlečne tribune, v pritličju objekta bo vhodna avla s stalnimi tribunami, tehnični
prostori, fitnes, plezalna stena, sanitarije in komunikacije, v nadstropju so predvidene pisarne za klube,
sejna soba, fitnes, sanitarije, galerije in komunikacije. Predvidene tribune (stalne in izvlečne) bodo
skupaj zagotavljale sedeže za 992 gledalcev. Za množične kulturne in družabne prireditve bodo v
dvorani nameščeni sedeži tako da bo maksimalno število sedišč v objektu lahko cca. 1.800. S tem bo
predvidena večnamenska športna dvorana omogočala izvajanje raznovrstnih športnih aktivnosti
(košarka, rokomet, odbojka, dvoranski nogomet, namizni tenis, tenis, badminton, ples, karate,
aerobika, fitnes, plezanje in številni drugi), obenem bo primerna za igranje tekem v vseh dvoranskih
športih tako na lokalnem kot na državnem nivoju, omogočeno bo tudi prirejanje mednarodnih tekem v
dvoranskih športih.

DIIP – Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona

stran 12 od 50

S svojim idejnim projektom je načrtovana večnamenska športna dvorana v Gornji Radgoni edinstvena,
saj v svoji konceptualni zasnovi sledi vsem pojavnim oblikam gibanja in športnih dejavnosti skozi vsa
življenjska obdobja, s posebnih posluhom za potrebe prebivalcev občine Gornja Radgona. Skupaj z
arhitekturno in funkcionalno zasnovo pa dosega visoke kazalnike ekonomske in družbene
upravičenosti, saj bo omogočala izvajanje mnogih športnih programov praktično skozi ves dan in skozi
vse leto. Prostori večnamenske športne dvorane bodo namreč omogočali, da jih v dopoldanskem času
poleg šolskih otrok uporabljajo tudi drugi zunanji uporabniki (fitnes, seniorji,…), poleg tega bodo v
dvorani svoje mesto in programe našli tudi predšolski otroci, tako v dopoldanskih kot dopolnilnih
popoldanskih programih. Zaradi tako zastavljene funkcionalne zasnove bo tudi njeno upravljanje in
vzdrževanje na višjem nivoju, kot je to značilno za tovrstne športne objekte.
S predmetno investicijo v večnamensko športno dvorano bo torej občina Gornja Radgona pridobila
kakovostne pokrite športne površine, s katerimi ne bo samo dosegla predpisanega minimalnega
standarda športa, temveč bo pripomogla k dvigovanju nivoja ponudbe športnih površin, izboljšala
kvaliteto izvajanja aktivnosti osnovnih šol, vrtcev in športnih klubov, ustvarila pogoje za nastanek novih
produktov športne ponudbe za izvajanje programov zdravega načina življenja na področju športne
rekreacije, spodbujala lokalno prebivalstvo k večji športni aktivnosti ter občini omogočila prirejanje
športnih in drugih prireditev na državni in mednarodni ravni. Trženje dvorane pa se lahko ponudi tudi
širšemu zunanjemu okolju, kot so priprave reprezentanc in profesionalnih klubov na državni ravni, kot
tudi kongresni dejavnosti ali zdraviliškemu turizmu, na katerega lahko objekt naveže svojo dejavnost.
V sklopu projekta je potrebno izvesti naslednje posege:
-

odstranitev obstoječe šolske telovadnice,

-

odkup sosednjega zemljišča,

-

gradnja nove večnamenske športne dvorane,

-

nakup in postavitev notranje opreme večnamenske športne dvorane,

-

zunanja in prometna ureditev.

Zaradi lažjega oblikovanje zunanje ureditve objekta in lažjega dostopa do objekta bo za izvedbo celotnega projekta potreben odkup sosednjega zemljišča na vzhodni strani objekta, kjer je predvidenih
nekaj novih parkirnih mest in obstoječe otroško igrišče. Del novih javnih parkirnih površin za potrebe
večnamenske športne dvorane pa bo vzpostavljen ob obstoječem parkirišču pred pokopališčem.
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3

OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je izgradnja nove večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona na
mestu stare, dotrajane šolske telovadnice ter ureditev zunanje okolice objekta, s čimer želi investitor
omogočiti kakovostno izvajanje šolskega športa, rekreacije, športnih aktivnosti lokalnega prebivalstva
in tekmovanj na višjem rangu.
Zakon o športu (Ur. l. RS, 22/98) v 3. členu nalaga lokalnim skupnostim uresničevanje javnega interesa
v športu tako, da morajo lokalne skupnosti spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in razvoj
športnih aktivnosti ter načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne športne objekte.
Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23,
Ur. l. RS, št. 26/14, v nadaljevanju Resolucija) pravi, de je šport temeljna pravica vsakega človeka, tako
otroka, mladostnika, odraslega človeka, starostnika, znotraj teh skupin pa tudi vseh oseb s posebnimi
potrebami. Športna dejavnost je pomembna za blaginjo prebivalcev Republike Slovenije. Zaradi vpliva
na razvoj mladega človeka in s tem tesno povezanega oblikovanja zdravega življenjskega sloga ter pridobivanja socialnih kompetenc predstavlja športna dejavnost otrok in mladine prednostno vsebino
nacionalnega programa športa, prav tako pa je izjemnega pomena redna športno rekreativna dejavnost odraslih, ki ne sme podleči diskriminaciji na podlagi socialno-ekonomskega statusa. Javna sredstva morajo biti namenjena temu, da bo šport lažje dostopen posameznikom, športnikom vseh starosti
in vključenim v različne pojavne oblike športa.
Z Resolucijo se med drugim zasleduje tudi načelo trajnostnega razvoja. To načelo nacionalni program
športa zasleduje predvsem na področju športnih objektov oziroma naravnih površin za šport, kjer se
predvideva vzdrževanje in obnavljanje po načelih trajnostnega razvoja, zlasti uravnoteženega ravnanja
z okoljem. Z nacionalnim programom športa se želi omejiti možne negativne vplive športa na okolje in
družbo ter spodbuditi razvoj športa, ki bo prispeval k trajnostnemu razvoju naše družbe. Ta je tesno
povezan s pojmom pozitivne zapuščine športa in temelji na treh stebrih: gospodarskem razvoju, družbenem razvoju in varstvu okolja.
Temeljni cilji Resolucije do leta 2023 so:
 povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije na 70 %,
 v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije za 5 odstotnih točk,
 povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih za 3 odstotne točke,
 povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih za 3 %,
 obdržati število vrhunskih športnikov,
 povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.
S predvideno izgradnjo nove večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni se bo vsem navedenim
smernicam in določilom v občini zagotovo lažje sledilo. Zagotovljena bo dodatna možnost organiziranja
in vključevanja v rekreativne programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje in zdravje otrok,
mladine in ostalih občanov ter hkrati kvalitetnejši potek šolskega izobraževalnega programa na
področju športa. Obenem se bo omogočilo športnikom, rekreativcem in organiziranim rekreativnim in
športnim skupinam redno in kakovostnejše izvajanje športnih aktivnosti. Prav tako bo nova dvorana
sledila načelu trajnostnega razvoja. Z izvedbo projekta se bo občutno vplivalo na izboljšanje okolja, saj
se bo stari, dotrajani ter zdravstveno, gradbeno in energetsko povsem neprimeren objekt nadomestil z
okoljsko učinkovitim objektom, ki bo v fazi obratovanja minimalno obremenjeval okolje. Novi objekt bo
izkazoval zmanjšano porabo energije preko upoštevanja nizkoenergijskega standarda, manjše emisije
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toplogrednih plinov ter boljšo kakovost bivanja z upoštevanjem meril biologije gradnje (naravni
materiali, ustrezno prezračevanje, osvetljevanje) in rabo obnovljivih virov energije. K energetski
varčnosti objekta bo dodatno pripomoglo dejstvo, da je po idejnem projektu načrtovano, da bo
volumen nove večnamenske športne dvorane vkopan v zemljo, s tem se tudi zmanjšajo fasadne
površine.
Udejanjanje javnega interesa bo investitor dosegel tako, da bo:








zagotovil vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
zagotovil vsem mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim bo skupaj s kakovostnim poukom športa omogočilo pridobiti gibalno kompetentnost na taki ravni, da bo šport
postal del njihovega zdravega življenjskega sloga,
zagotovil vsakemu, ki ga to zanima in je za to sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka z namenom uveljavitve v organiziranem mednarodnem športnem prostoru in
možnost javnega priznanja njegove pomembnosti, s čimer bo posledično povečan tudi ugled
države v mednarodnem prostoru,
varoval in spodbujal uveljavljanje moralnih in etičnih vrednot v športu, spoštoval človekovo
dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom,
skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjal spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi (pešačenje, kolesarjenje,
rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega časa (igrišča, parki, naravne poti idr.),
krepil vlogo in pomen športnih društev kot pomembnega dela civilne družbe, ki si s svojim pretežno prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit celotne skupnosti.

Splošni cilji investicije so:
-

povečanje kakovostnih razpoložljivih pokritih športnih površin v občini,
doseganje minimalnega standarda športa v lokalni skupnosti,
izboljšanje stanja pokritih športnih površin v občini,
izboljšanje opreme pokritih športnih površin v občini,
zagotavljanje rasti športne kulture in ozaveščenosti občanov,
povečanje števila športno aktivnih prebivalcev,
izboljšanje športno-rekreativnih programov za različne ciljne skupine,
dvig nivoja ponudbe športnih aktivnosti,
ustvarjanje pogojev za medgeneracijsko druženje,
povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb, rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje
izpustov toplogrednih plinov,
povečanje prostorske urejenosti,
povečanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti.

Operativni cilji investicije so:
-

odstranitev obstoječe velike šolske telovadnice (mala telovadnica ostane),

-

odkup sosednjega zemljišča (Prešernova cesta 20),

-

gradnja nove večnamenske športne dvorane, kamor sodijo:
o izkop in gradnja nove večnamenske športne dvorane,
o inštalacijska dela, ki zajemajo elektro instalacije in strojne instalacije,
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o
o

fekalna in meteorna kanalizacija,
komunalni priključki,

-

nakup in postavitev notranje opreme večnamenske športne dvorane (pohištvo in aparati ter
športna in gimnastična oprema dvorane),

-

zunanja in prometna ureditev z ozelenitvijo (hortikulturna ureditev).

Obravnavana investicija je predvidena v naslednjih programih in načrtih:
- Načrt razvojnih programov Občine Gornja Radgona za obdobje 2015-2018,
- Območni razvojni program Prlekija 2014-2020,
- Predlog Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije 2014-2020,
- Predlog Strategije razvoja občine Gornja Radgona 2014-2020.
Investicija je skladna z naslednjimi strateškimi in programskimi dokumenti:
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023,
- Minimalnim standardom športa v lokalni skupnosti, opredeljenem v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni,
- Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN-URE 2020),

Predmetna operacija Večnamenska športna dvorana ob Osnovni šoli Gornja Radgona predstavlja
ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo tehnično-tehnološko funkcijo in imajo jasno
opredeljene cilje.
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4

UGOTOVITEV RAZLIČNIH ALTERNATIV IN UTEMELJITEV IZBRANE ALTERNATIVE

Za realizacijo zastavljenih ciljev sta v presojo vključeni dve alternativi:
 Alternativa 1: »Brez investicije«
 Alternativa 2: »Z investicijo«
Pri izboru alternativ smo izhajali iz osnovne predpostavke, da morata obe alternativi zagotavljati varno
in energetsko učinkovito obratovanje in uporabo prostorov večnamenske športne dvorane v Gornji
Radgoni ter izboljšanje kvalitete le-teh, s čimer se zagotavljajo osnovni pogoji za izvajanje programov
šolskega športa, športnih aktivnosti klubov, društev in rekreativnih športnikov ter posledično razvoj
športa in rekreacije v občini.

4.1

Alternativa 1: »Brez investicije«

Alternativa brez investicije ali ničelna varianta predstavlja ohranjanje obstoječega stanja, kar pomeni,
da se pri tej alternativi izvajajo samo najnujnejša vzdrževalna dela in popravila.
Glede na stanje obstoječe športne dvorane ob osnovni šoli v Gornji Radgoni so samo v zadnjih dveh
letih povprečni stroški res samo nujnega vzdrževanja in popravil v telovadnici znašali med 4.000 in
5.000 EUR. Posledica nezadostnega vzdrževanja so seveda še višji stroški za vzdrževanje, ki bremenijo
občinski proračun in s tem posredno tudi same občane, vendar zaradi obstoječega stanja dejansko
višja vlaganja v obnovo telovadnice niso smiselna, saj le-ta, kot je bilo že utemeljeno, tako ali tako že
dolgo ne ustreza več nobenim zakonskim normativom.
Ob tem je potrebno poudariti tudi, da je obstoječa telovadnica energetsko izredno potratna, kar utemeljuje dejstvo, da ogrevanje telovadnice trenutno predstavlja 20-25 % vseh stroškov ogrevanja celotnega kompleksa šole in znaša okoli 10.000 EUR na kurilno sezono, kljub temu pa je v telovadnici prehladno. Stari radiatorji in dotrajani ventili ne omogočajo regulacije toplote, menjava radiatorjev in
namestitev termostatskih ventilov pa zaradi višine investicije in neizoliranosti objekta ni smiselna. Ob
tem pa ni zanemarljiva tudi poraba električne energije, ki je zaradi starih žarnic dosti višja kot bi bilo
potrebno za doseganje enake ali kvalitetnejše razsvetljave v prostoru.
Drugega parametra ni mogoče finančno ovrednotiti, saj gre pri tem predvsem za dvig kvalitete pokritih
športnih površin in dejavnosti ter razširitve tovrstne ponudbe za uporabnike.
Alternativa brez investicije bi zagotovo pomenila, zaradi slabega stanja in prostorske stiske obstoječe
šolske telovadnice ob Osnovni šoli Gornja Radgona, njeno zaprtje oziroma prepoved uporabe prostorov v športne javne namene, kar pa je nedopustno, saj že Zakon o športu lokalnim skupnostim nalaga
uresničevanje javnega interesa v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in
razvoj športnih aktivnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov. Prav tako na območju občine trenutno ni drugih kakovostnih pokritih športnih površin, ki
bi omogočale kvalitetno aktivno izvajanje športnih dejavnosti občanov. Iz navedenih razlogov je alternativa brez investicije nesprejemljiva.
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4.2

Alternativa 2: »Z investicijo« – Izgradnja večnamenske športne dvorane

Obravnavana investicija načrtuje gradnjo večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona, ki zajema odstranitev obstoječe velike šolske telovadnice, gradnjo nove večnamenske športne
dvorane, nakup in postavitev notranje opreme ter zunanjo ureditev. Z izvedeno investicijo se bo znatno izboljšala ponudba pokritih večnamenskih športnih prostorov, kar bo neposredno vplivalo na hitrejši in kvalitetnejši razvoj športa na celotnem območju občine Gornja Radgona, pa tudi širše v regiji.
Izvedba predmetne investicije bo vplivala na nadaljnje možnosti razvoja športa otrok, mladine ter drugih skupin uporabnikov športne dvorane, pričakujemo pa lahko tudi povečanje števila športnih, rekreativnih in drugih dogodkov na tem območju, kar bo vplivalo tudi na povečanje razvoja drugih dejavnosti,
povezanih s športom. Zelo široka paleta programov, ki jih bodo omogočale funkcionalne površine s
sodobno športno tehnologijo in pedagoškimi pristopi, bo zagotavljala ugodne ekonomske razmere za
sodelovanje z zasebnim sektorjem športnih šol, društev,… Vsi ti bistveni sodobni elementi idejni projekt večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni uvrščajo med kakovostno zasnovane projekte, ki v
največji možni meri zadovoljujejo objektivne potrebe krajanov ob upoštevanju realnih možnosti.
Pri izvedbi obravnavane investicije so pomembni tudi naslednji pozitivni dejavniki, povezani z njeno
uresničitvijo:
-

zagotovljena večja varnost uporabnikov športne dvorane,
zagotovljeni boljši delovni pogoji tako za učence kot za zaposlene,
povečana kakovostnih razpoložljivih pokritih športnih površin v občini,
izboljšanje stanja pokritih športnih površin v občini,
izboljšana oprema pokritih športnih površin v občini,
dvig nivoja ponudbe športnih aktivnosti,
povečana energetska učinkovitost javnih stavb, raba obnovljivih virov energije ter zmanjšanje
izpustov toplogrednih plinov.
dvig zanimanja za športne in ostale dogodke, ki se bodo odvijali v prostorih večnamenske športne
dvorane,
pospešen razvoj športne dejavnosti,
dvig kvalitete življenja na obravnavanem območju,
porast števila članov športnih društev.

Poleg navedenih pozitivnih učinkov po izvedbi obravnavane operacije so pomembni tudi naslednji
parametri:
 zdravstveni vidik:
predmetna investicija je upravičena iz zdravstvenih vidikov, saj je stanje obstoječe telovadnice popolnoma neustrezno po vseh sanitarnih in higienskih normativih. Prostori so hladni in neustrezni. Ob tem
pa je še staro, dotrajano telovadno orodje že nevarno in zato praktično neuporabno;
 okoljski vidik:
z operacijo se bo občutno vplivalo na izboljšanje okolja, saj se bo stari, dotrajani in energetsko povsem
neprimeren objekt nadomestil z okoljsko učinkovitim objektom, ki bo v fazi obratovanja minimalno
obremenjeval okolje. Novi objekt bo izkazoval zmanjšano porabo energije preko upoštevanja
nizkoenergijskega standarda, manjše emisije toplogrednih plinov ter boljšo kakovost bivanja z
upoštevanjem meril biologije gradnje (naravni materiali, ustrezno prezračevanje, osvetljevanje) in rabo
obnovljivih virov energije.
Tako alternativa 2 pomeni, da bo po izgradnji nove večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni
občina ne le dosegala normative minimalnega standarda športa v lokalni skupnosti, ampak tudi zagotovila visoko kakovostno ponudbo pokritih športnih površin za izvajanje šolskega športa, za izvajanje
aktivnosti številnih športnih klubov in društev ter rekreativcev. Obenem bo omogočala organizacijo
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športnih prireditev na državni in mednarodni ravni, kar bi pomenilo tudi vračanje kakovostnih športnih
klubov nazaj v občino. Nova večnamenska športna dvorana pa bo prav tako sledila tudi načelom trajnostnega razvoja. Povečala se bo njena energetska učinkovitost ter zmanjšali izpusti toplogrednih plinov, saj predmetna investicija obravnava nizkoenergijsko izvedbo izgradnje nove športne dvorane, ki
bo prispevala tudi k maksimalnemu prihranku energije, povečanju prostorskih kapacitet pokritih športnih površin v občini ter povečanju kakovosti življenja posameznikov in skupnosti.
Vrednost celotne investicije po stalnih cenah je ocenjena na 5.716.044,50 EUR (z DDV), po idejnem
projektu iz meseca oktobra 2015.

4.3

Optimalna varianta

Zgornja analiza alternativnih možnosti kaže, da je ugodnejša, trajnejša, racionalnejša in ekonomsko
bolj upravičena izbira alternative 2: »Z investicijo«.
Predmetna operacija Izgradnja večnamenske športne dvorane predstavlja celovito in zaključeno celoto.
Občina bi s to varianto optimalno pridobila večjo kvaliteto športnih prostorov in opreme, ter s tem
zagotovila doseganje minimalnih standardov športa v lokalni skupnosti in kakovostne pokrite športne
površine svojim občanom. S to varianto bi bili izpolnjeni naslednji cilji:
-

izboljšanje prostorskih pogojev (razširitev ponudbe športnih dejavnosti),
izboljšanje tehničnih elementov obravnavanih prostorov (klima, ogrevanje, razsvetljava, ozvočenje,…),
izboljšanje notranje opreme pokritih športnih površin,
povečana energetska učinkovitost javnih stavb, raba obnovljivih virov energije ter zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,
omogočena nadaljnja nemotena raba obravnavanih prostorov za športno dejavnost.

S tem se:
-

zagotovi večja varnost uporabnikov obravnavanih prostorov,
dviga nivo ponudbe športnih aktivnosti,
dviga zanimanje za športne in ostale dogodke, ki se bodo odvijali v prostorih večnamenske športne
dvorane,
pospešuje razvoj športne dejavnosti,
zagotavlja porast števila članov športnih društev,
povečuje kakovost življenja posameznika in skupnosti.

Vsi nadaljnji izračuni temeljijo na izbrani alternativi 2: »Z investicijo« – Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona.
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5

OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

5.1

Vrsta investicije

Investicija predvideva odstranitev obstoječe velike šolske telovadnice, gradnjo nove večnamenske
športne dvorane, nakup notranje opreme ter zunanjo ureditev, kar bo pomenilo tehnološko posodobitev pokritih športnih površin v občini ter njihovo razširitev. S tem bo omogočeno nadaljnjo kvalitetno
izvajanje športnih dejavnosti v osnovni šoli in športnih društvih ter najrazličnejših ostalih družabnih
prireditev v občini.
Investicijski dokument projekta obravnava dve alternativi in sicer alternativo 1 »brez investicije« oziroma ničelno varianto, ki predvideva zgolj vzdrževanje trenutnega stanja ter alternativo 2 »z investicijo«, ki pomeni gradnjo večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona.
Osnova za oceno vrednosti je idejni projekt ter izkušnje investitorja pri prejšnjih, že izvedenih operacijah (npr. Obnova kletnih prostorov Kulturnega doma, Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona,
izgradnja nizkoenergijskega vrtca Črešnjevci, energetska obnova osnovne šole Gornja Radgona in OŠ
dr. Antona Trstenjaka Negova, izgradnja slačilnic na TŠC Trate v Gornji Radgoni idr.).
Investicija v gradnjo večnamenske športne dvorane Gornja Radgona bo zajemala:
odstranitev obstoječe šolske telovadnice,
gradnjo nove večnamenske športne dvorane,
nakup sosednjega zemljišča,
nakup in postavitev notranje opreme,
zunanjo in prometno ureditev z ozelenitvijo.

-

1
2
3
4
5
6

5.1.1

VRSTA INVESTICIJE
manjkajoči športni objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega
standarda športa
nadomestni športni objekt
šolski objekt – športni standard
ostali športni objekti in naprave
rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta
športna – tehnološka oprema objekta


□
□
□
□
□

Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)

Investicija v nakup
Novogradnja
Rekonstrukcija

X

Adaptacija
Investicijski vzdrževanje osnovnih sredstev
Prodaja ali opustitev osnovnih sredstev

Pri obravnavanem projektu gre za investicijo v novogradnjo.
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5.1.2

Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. čl. Uredbe)

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega
projekta) za določitev vrste dokumenta
1. manj od 300.000 € razen
a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih
projektih,
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski
dobi pomembne finančne posledice (npr.:
visoki stroški vzdrževanja)
c) kadar se investicijski projekti sofinancirajo
s proračunskimi sredstvi
2. med 300.000 in 500.000 €
3. nad vrednostjo 500.000 €
4. nad vrednostjo 2.500.000 €

DIIP
Ne, razen
Da

Predinvesticijska
zasnova
Ne
Ne

Investicijski
program
Ne
Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Da
Da
Da

Ne
Ne
Da

Ne
Da
Da

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati:
√

Dokument identifikacije investicijskega projekta

√

Investicijski program

√

Predinvesticijska zasnova

Za predmetno investicijo bo potrebno izdelati tudi predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.

5.1.3

Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

ZAP. ŠT.
1
2
3

VRSTA DOVOLJENJA
Lokacijska informacija
Gradbeno dovoljenje
Upravno dovoljenje ni potrebno

POTREBNO (označi)

X


Za izvedbo načrtovane investicije je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

5.2

Ocena investicijskih stroškov

Osnova za oceno vrednosti je idejni projekt ter izkušnje pri prejšnjih, že izvedenih operacijah s strani
pristojnih strokovnih služb Občinske uprave Občine Gornja Radgona.
V nadaljevanju je predstavljena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah, saj je izvedba investicije predvidena od leta 2016 do leta 2018. Za oceno vrednosti investicije po tekočih cenah smo pri izračunu upoštevali ocenjeno povprečno letno inflacijo iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 po
UMAR-ju, ki za leto 2016 predvideva 0,8 % inflacijo in za leto 2017 1,4 % inflacijo.
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Tabela: Predračunska vrednost investicije po stalnih cenah v EUR (november 2015)
Postavka
Izdelava idejnega projekta
Odkup sosednjega zemljišča s hišo
(Türkl)
Izdelava PGD in PZI
Odstranitev obstoječe telovadnice
Izgradnja nove VŠD
Oprema objekta
Športna in gimnastična oprema dvoran
Zunanja in prometna ureditev
Hortikulturna ureditev (ozelenitev)
Nepredvidena dela (3 %)
Projektantski in gradbeni nadzor
Koordinator za varnost in zdravje pri
delu
Skupaj

Vrednost brez DDV
20.048,49

DDV (22 %)
4.410,67

Vrednost z DDV
24.459,16

89.618,36
88.213,37
41.208,79
3.646.371,43
146.754,95

19.716,04
19.406,94
9.065,93
802.201,72
32.286,09

109.334,40
107.620,31
50.274,72
4.448.573,15
179.041,04

391.346,55
33.557,97
3.424,28
127.879,92
88.052,97

86.096,24
7.382,75
753,34
28.133,58
19.371,65

477.442,79
40.940,72
4.177,62
156.013,50
107.424,62

8.805,30
4.685.282,38

1.937,17
1.030.762,12

10.742,47
5.716.044,50

Tabela: Predračunska vrednost investicije po tekočih cenah v EUR (november 2015)
Postavka
Izdelava idejnega projekta
Odkup sosednjega zemljišča s hišo
(Türkl)
Izdelava PGD in PZI
Odstranitev obstoječe telovadnice
Izgradnja nove VŠD
Oprema objekta
Športna in gimnastična oprema dvoran
Zunanja in prometna ureditev
Hortikulturna ureditev (ozelenitev)
Nepredvidena dela (3 %)
Projektantski in gradbeni nadzor
Koordinator za varnost in zdravje pri
delu
Skupaj

Vrednost brez DDV
20.491,80

DDV (22 %)
4.508,20

Vrednost z DDV
25.000,00

91.600,00
90.163,94
42.120,00
3.727.000,00
150.000,00

20.152,00
19.836,06
9.266,40
819.940,00
33.000,00

111.752,00
110.000,00
51.386,40
4.546.940,00
183.000,00

400.000,00
34.300,00
3.500,00
130.707,60
90.000,00

88.000,00
7.546,00
770,00
28.755,67
19.800,00

488.000,00
41.846,00
4.270,00
159.463,27
109.800,00

9.000,00
4.788.883,34

1.980,00
1.053.554,33

10.980,00
5.842.437,67

Načrtovana je investicija v izgradnjo večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 4.788.883,34 EUR brez DDV in 5.842.437,67 EUR z DDV.
Alternativa 1 »brez investicije« ne zajema nikakršnih del, zato je vrednost investicije enaka nič in je ni
potrebno izračunavati oziroma razčlenjevati.
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6

OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1

Predhodna in spremljajoča tehnična dokumentacija

Objekt, na katerega se investicija nanaša, spada med zahtevne objekte. Skladno z Zakonom o graditvi
objektov (ZGO-1, Ur.l. RS št. 102/2004 in 14/2005 – popravek, 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS,
111/2005 – odločba US, 126/2007, 108/2009, 20/2011 – odločba US, 57/2012, 110/2013 in 19/2015)
mora obravnavana investicija pridobiti gradbeno dovoljenje.
Zakon o graditvi objektov v 3. členu govori o pogojih za začetek gradnje. V prvem odstavku tega člena
navaja, da se z gradnjo objekta lahko začne šele na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V
postopku mora upravni organ ugotoviti, da bo načrtovani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z
nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist. Upravni organ nato dovoli takšno gradnjo, kot je na osnovi Zakona o graditvi objektov in vsem podvrženim aktom pogojena. Prav
tako tudi predpiše konkretne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji.
1.) Za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt Izgradnja večnamenske
športne dvorane je bila upoštevana Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UR.l. RS, št. 60/06) ter Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (UR.l. RS, št. 54/10).
2.) Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bila upoštevana predhodno izdelana
tehnična dokumentacija:
-

Idejni projekt - Večnamenska športna dvorana ob Osnovni šoli Gornja Radgona, ki ga je izdelal arhitekturni biro Atelje Ostan Pavlin, urbanizem, arhitektura d.o.o., Ulica na grad 8, 1000 Ljubljana.

3.) Načrtovana investicija je v skladu z naslednjimi zakoni:
- Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS št. 102/2004 in 14/2005 – popravek, 92/2005 – ZJC-B,
93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odločba US, 126/2007, 108/2009, 20/2011 – odločba US, 57/2012,
110/2013 in 19/2015),
- Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur.l. RS št. 75/2005,
73/2006 in 75/2007),
- Zakonom o javnem naročanju ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 19/2010),
- Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013),
še posebej s prilogama 7 in 8,
- Zakonom o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS št. 110/2002, 8/2003, 58/2003-ZZK-1 in 33/2007ZPNačrt),
- Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja ZVO-1B (Ur.l. RS št. 70/2008) in
ZVO-1C (Ur.l. RS št. 108/2009 in 57/2012),
- Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS št. 37/2008, 99/2008 in 18/2013),
- Zakonom o športu (Ur.l. RS, št. 22/98).
4.) Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 22/98) v 3. členu nalaga lokalnim skupnostim uresničevanje javnega
interesa v športu tako, da morajo lokalne skupnosti spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in
razvoj športnih aktivnosti ter načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne športne objekte.
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5.) Obravnavana investicija se izvaja na podlagi dokumentov in predpisov Občine Gornja Radgona:
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 3/2015).

6.2

Navedba in opis lokacije

Izgradnja nove večnamenske športne dvorane je predvidena na mestu stare, dotrajane šolske telovadnice na zemljišču s parc. št. 686/1, k.o. Gornja Radgona. Gradnja nove večnamenske športne dvorane
bo z zunanjo ureditvijo posegala še na zemljišča s parc. št. 688/1, 694/1 in 688/2-del, vse k.o. Gornja
Radgona. Lastnik navedenih zemljišč je Občina Gornja Radgona.
Lokacija načrtovane dvorane se nahaja ob OŠ Gornja Radgona, ki leži v neposredni bližini centra mesta,
na rahlo dvignjeni vzpetini, ob cesti proti Hercegovščaku oz. Policam. Nasproti šole, na drugi strani
Prežihove ceste, se nahaja mestno pokopališče. Pod njim pa zgodovinski kompleks dvorca Šahenturn,
še nižje pa mestni trg z avtobusno postajo. Sicer pa OŠ obdaja relativno razpršena gradnja. Dostop na
obravnavano zemljišče je za motorna vozila in pešce omogočen z javne ceste – Prežihove ulice na Z in
SV strani šole, kjer sta urejeni parkirišči, na severni strani pa tlakovano vhodno dvorišče.

6.3

Obseg in specifikacija naložbe

Obravnavana gradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona, ki predstavlja
rešitev pomanjkanja pokritih športnih površin v občini, se bo v sklopu načrtovanega projekta izvedla v
celoti in bo predstavljala zaključeno celoto.
Stroške obravnavanega projekta bo predvidoma krila Občina Gornja Radgona.
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Tabela: Ocenjena vrednosti naložbe po tekočih cenah v EUR (november 2015)
Postavka
Izdelava idejnega projekta
Odkup sosednjega zemljišča s hišo
(Türkl)
Izdelava PGD in PZI
Odstranitev obstoječe telovadnice
Izgradnja nove VŠD
Oprema objekta
Športna in gimnastična oprema dvoran
Zunanja in prometna ureditev
Hortikulturna ureditev (ozelenitev)
Nepredvidena dela (3 %)
Projektantski in gradbeni nadzor
Koordinator za varnost in zdravje pri
delu
Skupaj

6.3.1

Vrednost brez DDV
20.491,80

DDV (22 %)
4.508,20

Vrednost z DDV
25.000,00

91.600,00
90.163,94
42.120,00
3.727.000,00
150.000,00

20.152,00
19.836,06
9.266,40
819.940,00
33.000,00

111.752,00
110.000,00
51.386,40
4.546.940,00
183.000,00

400.000,00
34.300,00
3.500,00
130.707,60
90.000,00

88.000,00
7.546,00
770,00
28.755,67
19.800,00

488.000,00
41.846,00
4.270,00
159.463,27
109.800,00

9.000,00
4.788.883,34

1.980,00
1.053.554,33

10.980,00
5.842.437,67

Obseg in specifikacija del

Pred in pri izvedbi gradbenih del se mora investitor ravnati po Pravilniku o varstvu pri gradbenem delu.
Poleg navedenega mora izvajalec upoštevati vse predpise in zakone o gradnji, predvsem Zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varnem vzdrževanju in uporabi.
Pred pričetkom gradnje je potrebno gradbišče zavarovati z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo
in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje gradbišča je potrebno postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil.
Predmet investicije je izgradnja nove večnamenske športne dvorane ob osnovni šoli v Gornji Radgoni.
Predmetna operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo tehničnotehnološko funkcijo, ima jasno opredeljene cilje in ima določen začetek in zaključek.
V nadaljevanju je predstavljen predlog tehnično-tehnološke rešitve obravnavane investicije.
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POVRŠINE IN PROSTORNINE OBJEKTA:
POVRŠINE
Bruto tlorisna površina
- klet
- pritličje
- nadstropje
Neto tlorisna površina
- klet
- pritličje
- nadstropje
Število etaž
Zazidana površina
Tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem

m2
7.832,50
2.694,20
2.635,70
2.502,60
4.404,45
2.506,95
1.063,90
833,60
3: K+P+1
3.000,10

PROSTORNINE
Neto prostornina objekta
Bruto prostornina objekta

m3
14.868,57
33.789,71

2.867,48

UMESTITEV OBJEKTA IN ZUNANJA UREDITEV
Nov, pravokoten volumen večnamenske športne dvorane bo na SV strani kompleksa pripet na stavbo
OŠ, tako da se bo funkcionalno navezal na vhodno avlo šole ter se z daljšo stranico nadaljeval v smeri
proti vzhodu. Zaradi več razlogov (velik volumen, izpostavljena lega, bližina ceste, boljši pogled v dogajanje v dvorani, energetska varčnost in zmanjšanje fasadnih površin) bo volumen dvorane vkopan v
zemljo. Pri tem se bo pazilo na obstoječo vegetacijo, da bo le-ta čim manj poškodovana.
Med dvorano in cesto se bo ohranil obstoječ drevored, medtem ko bodo zunanje površine v tem pasu
urejene za večnamensko rabo ob dvorani (posedanje, druženje, opazovanje dogajanja v dvorani,
igra,…). Na zahodnem delu VŠD, kjer bo tudi glavni vhod vanjo, se bo zunanja ureditev navezovala na
obstoječi glavni dostop do šole. Ta prostor se poveže v enotno vstopno ploščad, oblikovano na način,
da omogoča zadrževanje večjega števila obiskovalcev pred dvorano, preko prehoda za pešce pa se
navezuje na peš povezave do mestnega središča (in pokopališča). Posebej oblikovano in dodano v
zunanji ureditvi bo ulično pohištvo – elementi za sedenje, luči, prostor za kolesa itd. Nove zasaditve so
predvidene predvsem v smislu dopolnitve manjkajočih dreves v drevoredu ter manjšega števila nizkih
grmovnic kot členitvenega elementa ob klopeh.
Vzhodno od nove dvorane se bo vzpostavil nov, nadomestni dostop iz Prežihove ulice, od tod bo ob
vzhodni stranici VŠD in šole speljan dodatni dovoz tako za napajanje VŠD, kot tudi nižje stopnje šole
(slednji deluje že danes). Del površin ob novem objektu se tlakuje (peš povezava med glavnim in stranskim vstopom v dvorano), mogoča je tudi zasaditev stebrastih dreves ob objektu. Ob tem vzhodnem
dovozu je predvidenih nekaj novih parkirnih mest, vzhodno od teh pa bo še vedno vzdolžno urejeno
otroško igrišče. Dovoz za motorna vozila bo mogoč do ploščadi pred vhodom v VŠD in šolo (nižja stopnja), od koder bo proti zunanjim igriščem šole omogočen le servisni in intervencijski dostop (omejitev
motornega prometa je predvidena z ulično opremo).
ZASNOVA OBJEKTA
Nov objekt večnamenske športne dvorane bo velik pravokotni volumen, deloma pogreznjen pod koto
terena. Osnovni tlorisni gabarit VŠD je sestavljen iz primarnega, osnovnega volumna objekta, ki je pravilne pravokotne oblike, ter iz manjših dodatnih pravokotnih oblik pri vhodu objekta (SZ stran objekta)
ter izpostavljenega vertikalnega volumna pri najbolj opaznem delu stavbe (na njegovem SV vogalu).
Slednji (»stolp«, v katerem se nahaja plezalna stena), deluje kot prostorski označevalec, ki deluje kot
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prvo prostorsko znamenje, ki ga obiskovalci dvorane (pa tudi šole) doživimo pri približevanju objektu
(iz smeri mesta tako peš, kot tudi iz avtomobila).
Objekt bo deloval na treh nivojih: kletnem, pritličnem in nadstropnem. Na teren bo postavljen tako, da
se bo njegova kota ± 0,00 m navezovala na koto pritličja OŠ. Kota same dvorane bo za -4,20 m nižje,
medtem ko bo zgornja etaža na koti +3,45 m.
Maksimalne dimenzije stranic osnovnega volumna objekta (pravokotnika) so: 54,10 m x 45, 50 m.
Maksimalna višina: dvorana 8,80 m, stolp (s plezalno steno) 12,00 m.
FUNKCIONALNA ZASNOVA OBJEKTA
Dostop v novi objekt bo omogočen preko glavnega vhoda s severozahodne strani preko večjega vhoda
v pritličju, preko internega dostopa iz šole direktno v objekt na nivoju pritličja na JZ vogalu dvorane ter
preko stranskega vhoda na V fasadi, ki bo namenjen zunanjim uporabnikom. Servisni vhod bo speljan
tudi preko zunanje klančine na J strani objekta direktno v klet. Z nivoja pritličja v eksterierju se bo skozi
vzdolžne odprtine lahko spremljalo športni program v dvorani.
Vsi trije nivoji dvorane bodo povezani tako z dvema stopniščema, z izvlečnimi tribunami, kot tudi z
dvigalom. Pritlični in kletni nivo pa bosta na zunanji strani objekta povezana še s klančino.
IZPIS PROSTOROV:
PROSTORI DVORANE_KLET
igralni prostor
stopnišče
stopnišče
prva pomoč
pisarna zapisnikar
čistila/pralnica/sušilnica
pisarna pedagogi
kopalnica (pedagogi/sodniki)
šolska garderoba (Ž)
šolska garderoba (Ž)
tuši
WC (Ž)
predprostor
WC (M)
šolska garderoba (M)
šolska garderoba (M)
tuši
klubska garderoba - domači
WC
tuši
klubska garderoba - gosti
WC
tuši
garderoba sodniki
tehnični prostor
predprostor
predprostor
klubski hodnik
čisti šolski hodnik
receptor/vzdrževalec

Površina (m2)
1.451,45
17,60
17,60
7,75
7,75
10,20
29,55
7,15
18,85
20,25
6,85
12,45
10,30
12,10
19,45
20,25
6,85
32,40
5,50
7,35
28,80
5,35
6,80
22,70
17,60
40,60
48,60
26,40
37,60
7,15
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ozvočenje/razsvetljava
plezalni vrtec
skladišče opreme 1
skladišče opreme 2
skladišče opreme 3
skladišče opreme 4
skladišče opreme 5 (gimnastika)
shramba bar/kuhinja
razdelilna kuhinja
predprostor
dvigalo
uvozna rampa
dostavni plato
Skupaj KLET

8,40
39,55
35,20
35,90
42,55
45,55
85,15
8,40
9,15
9,60
7,85
168,00
46,40
2.506,95

PROSTORI DVORANE_PRITLIČJE
stopnišče
stopnišče
strojni jašek
strojni jašek
sanitarije gledalci (M)
fitnes/večnamenski prostor
sanitarije gledalci (Ž/invalidi)
tehnični prostor
vhodna avla
recepcija/garderoba
bar
dvigalo
hodnik
vhodna avla
stalne tribuna
stalne tribune
galerija
plezalna stena
Skupaj PRITLIČJE

Površina (m2)
17,60
17,60
7,75
7,75
32,15
88,30
27,80
13,90
68,30
29,90
20,30
7,85
141,80
32,30
96,50
105,00
304,30
44,80
1.063,90

PROSTORI
DVORANE_NADSTROPJE
stopnišče
stopnišče
strojni jašek
strojni jašek
pisarna (klub)
pisarna (klub)
sejna soba/učilnica/komentatorji
fitnes
WC (Ž)
WC (M)

Površina (m2)
17,60
17,60
7,75
7,75
64,50
25,00
75,15
112,70
6,50
6,50
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hodnik
galerija
dvigalo
plezalna stena (prostor)
Skupaj NADSTROPJE

129,40
310,65
7,85
44,65
833,60

OBLIKOVNA ZASNOVA OBJEKTA
Objekt je koncipiran tako, da ustvarja lahko in strukturirano ter teksturirano leseno fasadno opno, ki se
»povezne« preko nosilnih konstrukcij in se manifestira kot sicer velik, a mehak lesen volumen. Fasadna
opna ima svojo »globino«, zato se v soncu na njej pojavi igra svetlobe in sence, kar ustvari videz reliefnosti. Objekt se doživlja kot kompakten, enovit in celovit volumen, pri katerem se le na območju javnega parterja v eksterierju (torej na severni fasadi) vanj zareže dolga, pritlična, steklena horizontalna
odprtina, ki na ta način vzpostavi kompozicijsko napetost med polnim volumnom in praznim transparentnim elementom. Ta rez hkrati spusti dodatno svetlobo v interier ter povabi poglede zunanjih obiskovalcev v notranjost objekta (kar je tudi namen »odprte« športne dvorane, ki naj staro in mlado navdušuje za šport in rekreacijo). Drugi element, ki prekine kontinuirani fasadni plašč dvorane, je vertikalni
stolp na SV vogalu objekta (v njem se nahaja plezalni stolp), pri katerem se tekstura fasadne opne
spremeni, dodane pa so tudi okenske odprtine (oz. svetlobniki).
KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA
TEMELJI: konstrukcija nove športne dvorane bo postavljena na nove točkovne in pasovne armiranobetonske temelje.
NOSILNA KONSTRUKCIJA: nosilno konstrukcijo novega objekta tvorijo primarni nosilni AB stebri,
dimenzij 40 x 80 cm in 40 x 40 cm, ki potekajo od kleti do strehe in nosijo primarne lepljene lesene
strešne nosilce. Stebri so razporejeni na projektni mreži 5,10 m osno in so vpeti in povezani z vencem
AB plošč (debeline 16 cm) nad kletjo in pritličjem. Vkopani zidovi v kleti so armiranobetonski, debeline
30 cm. K nosilni konstrukciji spadajo tudi masivna stopnišča iz AB sten debeline 20 cm.
STENE, STROPOVI
ZIDOVI: vkopani zidovi kletne etaže so armiranobetonski, debeline 30 cm, z zunanje strani obdani z 20
cm termoizolacije in hidroizolacijo z zaščito. Vse ostale stene, fasadne ali notranje, so lesene v letvanomontažnem sistemu z vmesno izolacijo. Predelne stene so debeline skupaj 20 cm, zunanje fasadne
stene so skupne debeline 50 cm vključno z izolacijo, dodana je prezračevana lesena fasada.
OSTREŠJE-STREHA: novo ostrešje je ravna streha s tehničnim naklonom, ki ustreza načinu odvajanja
vode s strehe. V osnovi je streha izvedena iz lesenih lepljenih primarnih nosilcev, dimenzije 22 x 240
cm. Na primarne nosilce se izvede lesene strešne panele z izolacijo, skupne debeline 30 cm (ali vmesni
sekundarni leseni nosilci, dimenzije 10/60 cm). Na strešne panele se izvede sistem ravne strehe z zaključnim slojem ekstenzivne ozelenitve.
HIDROIZOLACIJA IN TOPLOTNA IZOLACIJA
Zunanji zidovi objekta so toplotno izolirani s toplotno izolacijo min. 20 cm in izolacijo skrito med letvanim sistemom sten – cca. 16 cm. Streha je izolirana v sklopu lesenih panelov strehe, ki vključujejo tudi
izolativni del in so debeline 30 cm. Na strehi se glede na izračun gradbene fizike po potrebi vgradi
dodatno izolacijo, če to zahtevajo izračuni.
V kleti se izolacija izvede tudi pod talno ploščo tlaka v debelini 25 cm in pod estrihom dodatnih 10 cm.
FASADA
Fasadna obloga bo v duhu trajnostne zasnove objekta izvedena v lesu (tudi v kontekstu zelenega javnega naročanja), predvidoma v domačem macesnu, ki se ne tretira in se prepusti naravnemu staranju
(posivi).
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Lesena fasada objekta bo prezračevana in izvedena v vertikalni postavitvi/rastru letev. Le na delu objekta, ki je višji (na SV vogalu stavbe) ter na delu, kjer je dvigalo, bo lesena izvedba v horizontalni postavitvi.
OKNA IN VRATA
Okna se na stavbi pojavljajo predvsem v pritličnem delu, in sicer na S in na J fasadi, prav tako je s steklom izdelana vhodna avla. Ta razmestitev oken omogoča vpogled od zunaj v notranjost stavbe in tako
omogoča stik z mimoidočimi in razkriva identiteto stavbe.
Okna so na stavbi tudi v 1. nadstropju, vendar je preko njih izvedena letvana fasada, tako da so že delno zastrta proti sončnemu sevanju. Steklenih površin je na S fasadi več kot na J.
TLAKI
Tlaki so povečini izvedeni v klasičnem parketu, športna površina je sestavljena po principu športnih
tlakov. Keramika se nahaja v tehničnih prostorih ter sanitarijah in prostorih pralnice in čistil. Stene v
objektu so povečini obdelane z leseno oblogo, razen v prostorih s keramiko, kjer je keramika tudi po
stenah. Stropi so povečini iz lesenih oblog, vključno s stropom dvorane. Stropi v zaprtih hodnikih so
obdelani z izravnalno maso in pobeljeni.
STROJNE INSTALACIJE
Za predmetni objekt so predvideni naslednji sistemi ogrevanja in hlajenja:
- talno ogrevanje,
- toplozračno ogrevanje in hlajenje,
- hlajenje preko VRV sistema.
Kot vir za pripravo ogrevne vode je predvidena priključitev na obstoječo kogeneracijsko kotlovnico v
sklopu osnovne šole. Za pokrivanje toplotnih dobitkov se predvidi VRV sistem in priprava zraka v prezračevalnih napravah z integriranimi toplotnimi črpalkami v samih prezračevalnih napravah.
Za zagotavljanje racionalne porabe ogrevne energije v talnem ogrevanju in za nastavitev temperature
prostora so predvideni prostorski termostati s povezavo na termo pogone v podometnih omaricah za
nastavitev želenih temperatur.
Za potrebe pokrivanja toplotnih izgub in dobitkov v pisarniških prostorih in kabinetih je predviden
samostojni VRV sistem, ki povezuje in nadzoruje zunanjo enoto s serijo notranjih enot ter tako kontrolira in uravnava notranjo temperaturo prostorov. Osnovni vir hlajenja in ogrevanja bo plin R410a, ki se
preko zunanje enote in povezovalnih hladilnih cevi ustreznih dimenzij dovaja do notranjih enot.
Regulacija ogrevne vode je predvidena v sklopu toplotne razdelilne postaje in se regulira v odvisnosti
od zunanje temperature zraka in temperature ogrevne vode v dovodu in povratku.
Za prezračevanje dvorane, tribun, garderob, sanitarij v kleti, pisarn v nadstropju, fitnesa, hodnikov in
pomožnih prostorov so na strehi objekta predvidene dovodno odvodne prezračevalne naprave,
opremljene z grelnikom, filtracijo in rekuperacijo. Prezračevanje ostalih sanitarij je predvideno s pomočjo odvodnega ventilatorja, kanalskega razvoda in prezračevalnih ventilov. Dovod nadomestnega zraka
bo skozi izenačevalne vratne rešetke ali spodrezana vratna krila iz sosednjih prostorov.
Objekt bo priključen na obstoječe vodovodno omrežje. Zaradi lokacije novega objekta je predvidena
prestavitev obstoječega vodovoda, ki poteka po parceli predvideni za gradnjo predmetnega objekta.
Objekt bo priključen tudi na obstoječo prilagojeno kanalizacijsko infrastrukturo.
Od priključka sanitarne vode je predviden razvod vode pod stropom in v tlaku posamezne etaže na
sanitarne elemente. Priprava tople vode so bo vršila preko obstoječe kotlovnice celotnega kompleksa
in solarnih sprejemnikov toplote.
Za splakovanje sanitarnih kotličkov in pisoarjev je predvidena uporaba deževnice, ki se bo zbirala v
rezervoarju volumna 40.000 l. Razvod je predviden preko črpalčnega sistema v strojnici po tlaku posamezne etaže do sanitarnih elementov.
Natančen popis del se bo izvedel v fazi izdelave PGD in PZI.
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6.4

Varstvo okolja

Obravnavana investicija Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona ne
bo imela negativnih vplivov na okolje in prostor. Obravnavane pokrite športne površine bodo po končani investiciji v bistveno boljšem stanju kot so sedaj, pa tudi razmere za izvajanje športnih dejavnosti v
njih se bodo bistveno izboljšale.
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št.
78/2006):
3. člen – obvezna presoja vplivov na okolje: ni potrebna;
4. člen – presoja vplivov na okolje zaradi obsega posega: ni potrebna.
V skladu z zgoraj navedenimi členi iz Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS št. 78/2006) za predvideni poseg v prostor ni potrebno izvesti celovite
presoje vplivov na okolje.
Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana vsa izhodišča varstva okolja:
Izhodišče:
 Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
Ukrep:
 s predvideno gradnjo se ne sme poslabšati kakovost obstoječega stanja kakovosti podtalnice in
vodnjakov pitne vode, kar se doseže z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom
gradnje in vzdrževanjem po končani gradnji (Zakon o vodah Ur.l. RS št. 67/02, 110/02);
 po izkopu v raščenem terenu se v zadnjih 20 cm zasuje s humusom, pri izkopu v makadamskem
cestišču ali asfaltu pa v prvotno stanje. Vse poškodovane površine in objekte je potrebno obnoviti
v prvotno stanje - parkovne površine, poti ipd. (Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS 110/02);
 pri javni razsvetljavi se bodo upoštevale mejne vrednosti za svetlost po določenih vrednostih Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07) z namenom zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja okolja zaradi varstva narave, bivalnih prostorov pred bleščanjem
ter zaradi zmanjšanja rabe električne energije:
– stopnja zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja,
– mejne vrednosti za osvetljenost in svetilnost, ki jo povzročajo v varovanih prostorih stavb,
naprave zaradi zunanje razsvetljave,
– mejne vrednosti za delež svetlobnega toka, ki seva navzgor,
– prepovedi uporabe, če seva svetlobo v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali proti površinam, ki svetlobo odbijajo proti nebu,
– ukrepi zmanjševanja emisije svetlobe v okolje.
Izhodišče:
 Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov).
Ukrep:
 Pri izgradnji bodo nastajale različne vrste odpadkov, zato mora biti zbiranje, prevažanje in odlaganje le teh v skladu s predpisi iz tega področja;
 Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 84/98, 45/00, 20/01,
13/03, 41/04);
 Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.l. RS št. 85/98, 50/01);
 Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS št. 5/00, 41/04, 43/04, 32/06).
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Izhodišče:
 Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
Ukrep:
 V času gradbenih del je pričakovati določene hrupne dejavnosti, povezane z gradbiščem, vendar
vplivi načrtovane izgradnje ne bodo povzročali prekomerne ravni hrupa. Upoštevati je potrebno
normative o varstvu pred hrupom, kot to določa Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Ur.l. RS št. 45/95);
 trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami
v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne
dejavnosti (Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS št. 33/07).
Izhodišče:
 Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil in ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno)
Ukrep:
 v času gradnje v sušnem in vetrovnem vremenu je pričakovati prašenje z gradbišča v okolico, saj bo
gradnja potekala na odkriti površini. Z namakanjem transportnih poti in servisiranjem gradbene
mehanizacije ter omejitvijo hitrosti vozil na cesti lahko prašenje omilimo.
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije so bili upoštevani naslednji predpisi s področja varstva pred požarom:
 Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št. 87/01, 110/02, 105/06);
 Pravilnik o požarnovarstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi PIA, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Ur.l. RS št. 42/85, 31/04);
Sklepna ocena sprejemljivosti: obravnavani so bili možni vplivi na sestavine okolja s poudarkom na
vodah, hrupu, svetlobnem onesnaževanju, vibracijah in raznih emisijah v zrak. Izgradnja večnamenske
športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona je sprejemljiv poseg v okolje, v kolikor se bodo upoštevale vse navedene zahteve.
OPIS VPLIVNEGA OBMOČJA
Obravnavana operacija »Izgradnja večnamenske športne dvorane« ne bo imela negativnih vplivov na
okolje in bo učinkovita pri izrabi naravnih virov, okoljsko učinkovita in bo zagotavljala trajno dostopnost.
Geologija in geomehanske karakteristike: največji vpliv na tla bo v času gradbenih del, ko lahko na
območju gradbišča pričakujemo povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem času obstaja tudi največja nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije, pride do kontaminacije tal (na primer pri morebitnem razlitju olj ali drugih naftnih derivatov oziroma njihovih sintetičnih nadomestkov).
Zato naj se v primeru izlitja onesnažena zemljina odstrani in ustrezno deponira na zato pooblaščenih
mestih. Za odvoz onesnažene zemljine naj poskrbi podjetje pooblaščeno za odvoz nevarnih odpadkov.
Ocenjujemo, da je to tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem vzdrževanju gradbene in
strojne mehanizacije nizko.
Zagotovilo se bo ustrezno skladiščenje in manipulacija z nevarnimi snovmi, kot naftni derivati, olja,
maziva in drugo skladno s Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter
transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Ur.l. SRS. št. 3/79). Gradbišče bo organizirano tako,
da bo verjetnost onesnaženja zmanjšana na najnižjo možno mero.
Hrup in vibracije: obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času zemeljskih del, ko
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bodo viri hrupa gradbena mehanizacija. Vir hrupa bo zgolj občasen ter bo najbolj moteč za najbližje
stanovanjske objekte, medtem ko za širše območje ne bo občuten. Ker gre za začasen poseg v prostor,
ni pričakovati večjega vpliva na obremenjenost okolja.
Pri obremenjevanju okolja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju
hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 121/04) ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS št.
105/05).
Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Prav
tako bo izvajalec gradbeno obrtniško inštalacijskih del skrbel za tehnično opremljene stroje in opremo
za zmanjševanje hrupa in za protihrupno zaščito.
Odpadki: Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04-ZVO-1) določa,
da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, in za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča.
V času gradbenih del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi:
- odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja),
- prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni material ter
- odpadne baterije oziroma akumulatorji.
Odpadke je potrebno zbirati ločeno ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje
s tovrstnimi odpadki. Pri ustrezni organizaciji gradbišča, ki bo vključevala tudi ustrezno zbiranje in
odvoz odpadkov z območja gradbišča na ustrezno mesto oziroma deponijo je možnost škodljivih vplivov na okolje majhna. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ne bo mogoče na gradbišču, bo investitor zagotovil, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno
po nastanku v zabojnike, ki bodo nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in bodo prirejeni za odvoz
gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Po končanih gradbenih delih teh odpadkov ne bo.
Emisije v zrak: vpliv na zrak bodo v času gradbenih del predstavljale povečane emisije izpušnih plinov
in dvigovanje prahu s ceste zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega
materiala in opreme, stroji za odkop, planiranje in temeljenje…). Ocenjujemo, da vpliv ne bo velik in je
tako zanemarljiv.
Povečano bo tudi prašenje zaradi premikov gradbenih strojev in rušenj. Dovoljene vsebnosti prašnih
delcev v zraku določa Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur.l. RS št. 52/02, 18/03). Vozne makadamske površine se bodo zato redno močile.
Požarna varnost: upoštevani so bili naslednji predpisi s področja varstva pred požarom:
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št. 71/93)
- 22. člen Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št. 71/93)
- pravilnik o požarnovarstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi PIA, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Ur.l. RS št. 42/85)
- projekta dokumentacija mora biti izdelana skladno z določili 23.čl. Zakona varstva pred požarom
(Ur.l. RS št. 71/93)
Predvidena gradnja, ob upoštevanju dobre gradbene prakse in izvedbe ter obratovanje objekta, ne
bosta vplivala na zmanjšanje požarne varnosti sosednjih objektov. Gradnja objekta upošteva, da bo:
- nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje določen čas ohranila svojo nosilno
sposobnost,
- omejila možnost širjenja požara na objekte v okolici nameravane gradnje,
- omogočila osebam v objektih v okolici nameravane gradnje, da objekt zapustijo in da bo omogočena varnost reševalnih ekip.
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vala na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov. Gradnja objekta ne bo povzročila:
- porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje,
- deformacij, večjih od dopustne ravni,
- škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi
zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije,
- škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
Higienska in zdravstvena zaščita: med gradnjo in po končani gradnji v okolico ne bodo uhajali strupeni
in nevarni plini ter ne bo emisij nevarnega sevanja. Ureditev zunanjih površin objekta upošteva, da:
- ne bodo uhajali strupeni plini,
- v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini,
- ne bo emisij nevarnega sevanja,
- ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode in tal,
- ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov,
- ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površinah znotraj njih,
- ne bo nedovoljenih osenčenj nepremičnin v okolici.
Varnost pri uporabi: med gradnjo bo gradbišče označeno in zavarovano. Delavci na gradbišču se morajo držati navodil varstva pri delu.
Gradnja objekta upošteva, da v okolici nameravane gradnje na nepremičninah ne bo prihajalo ob dobri
praksi gradbenih del do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod, kot so: zdrs, padec, trčenje,
udar električnega toka in poškodbe zaradi eksplozije.
Energija in ohranjanje toplote: med gradnjo in po izgradnji ne bo vpliva na povečanje porabe energije
pri obratovanju sosednjih objektov.
Tabela:
Elementi
okolja
Voda in tla

Predvideni vplivi na okolje
Predvideni vplivi
-

Zrak

-

Hrup

-

Odpadki

-

Med gradnjo
onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev
nevarnost kontaminacije tal z razlitjem olj ali naftnih derivatov
povečane emisije izpušnih plinov
dvigovanje prahu zaradi rušitvenih
in gradbenih posegov
hrup zaradi gradbene mehanizacije,
rušitvenih del in dostave ter odvoz
materiala ter tovornega prometa,
nastajanje manjših količin nevarnih
odpadkov
nastanek manjših količin nenevarnih
gradbenih odpadkov

-

Po izvedbi
ni negativnih vplivov na
vodo

-

ni negativnih vplivov na
okolje,

-

ni negativnih vplivov, razen
ob prireditvah, kar pa se
ureja z zakonskimi regulativami
med obratovanjem ni predvidenih odpadkov
odvoz nenevarnih komunalnih odpadkov skladno z
občinskim odlokom

-

Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje: ocenjujemo, da pri izvedbi investicije ne bo
prišlo do stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje.
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Nova športna dvorana v Gornji Radgoni bo po izvedbi načrtovanih del izpolnila vse predpisane
standarde. Z ustrezno izbiro naravi in človeku prijaznih materialov, ki bodo vgrajeni v dvorano, bodo
njenim uporabnikom omogočeni ustrezni kakovostni pogoji bivanja. Z operacijo se bo občutno vplivalo
na izboljšanje okolja, saj se bo stari, dotrajani ter zdravstveno, gradbeno in energetsko povsem
neprimeren objekt nadomestil z okoljsko učinkovitim objektom, ki bo v fazi obratovanja minimalno
obremenjeval okolje. Novi objekt bo izkazoval zmanjšano porabo energije preko upoštevanja
nizkoenergijskega standarda, manjše emisije toplogrednih plinov ter boljšo kakovost bivanja z
upoštevanjem meril biologije gradnje (naravni materiali, ustrezno prezračevanje, osvetljevanje) in rabo
obnovljivih virov energije.

6.5

Kadrovsko organizacijska shema

Za izvedbo investicije bo Občina Gornja Radgona ustanovila projektno skupino, kjer bo vsak posameznik imel natančno določeno nalogo in bo za izvedbo le-te strokovno podkovan. Projektna skupina se
ustanovi s sklepom župana in vodi, koordinira in nadzoruje potek investicije po posameznih aktivnostih. Vodja projekta bo odgovoren za izvedbo investicije. Njegove naloge bodo pravočasno pridobivanje
dokumentacije, spremljanje in koordiniranje izvajanja investicije ter ukrepanje v primeru odstopanj,
vrednotenje uresničenih aktivnosti glede na zastavljene cilje in drugo.
Na osnovi izdelane projektne dokumentacije bodo po predpisanem postopku javnega razpisa izbrani
izvajalci gradbeno-obrtniških del in gradbenega nadzora ter varnostnega načrta in varnostni koordinator. Investitor predvideva, da bo za nadzor nad gradnjo in izvajanje posameznih drugih aktivnosti pri
vodenju oziroma spremljanju investicije, ki jih ne bo izvajal sam, poveril za to usposobljeni organizaciji,
izbrani na osnovi javnega razpisa.

Pri izvajanju investicije vodja projekta s projektno skupino ter inženirjem (nadzornikom) nadzoruje,
vodi in načrtuje posamezne aktivnosti izvajanja del izvajalcev. Hkrati tudi strokovno nadzoruje izvedbo
projekta, izdelavo tehnične dokumentacije in tehničnega pregleda. Po uspešno opravljenem tehničen
pregledu bo sledila primopredaja uresničenega projekta naročniku.
Za potrebe priprave investicijske dokumentacije je vključen javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja
Radgona.

6.6

Terminski plan

Oddajo del je potrebno oddajati v skladu z Zakonom o javnem naročanju – uradno prečiščeno besedilo
– ZJN-2-UPB5 (Ur.l. RS, št. 12/13) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju – ZJN-2E (Ur.l. RS, št. 19/14).
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Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti operacije »Izgradnja večnamenske športne dvorane«

POSTAVKA/LETO

2015

2016

2017

2018

Izdelava in potrditev
DIIP
Uvrstitev v NRP
Izdelava predinvesticijske zasnove
Izdelava in potrditev IP
Odkup sosednjega
zemljišča
Izdelava PGD in PZI ter
pridobitev gradbenega
dovoljenja
Javni razpis za izbor
izvajalcev GOI del
Odstranitev obstoječega objekta, gradnja
nove VŠD
Nakup in postavitev
notranje opreme
Zunanja in prometna
ureditev z ozelenitvijo
Gradbeni nadzor
Varnostni načrt
Varnostni koordinator
Informiranje javnosti
Kvalitetni in tehnični
pregled s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja
Končni obračun
Prenos med osnovna
sredstva

6.7

Predvideni viri financiranja

Predmetna investicija v primeru alternative 2 – Izgradnja večnamenske športne dvorane se bo predvidoma financirala iz občinskega proračuna Občine Gornja Radgona.

6.8

Ekonomska upravičenost investicije

Pri izdelavi finančne analize je bila uporabljena metoda diskontiranega denarnega toka. Uporabljeno
referenčno obdobje projekta (ekonomska doba) je 15 let po zaključku gradnje.
Pri izračunu finančne analize smo uporabili predračunsko vrednost investicije po stalnih cenah z DDV in
priporočeno ekonomsko dobo projekta v skladu z Navodili za uporabo metodologije pri izdelavi analize
stroškov in koristi. Za oceno vrednosti investicije po tekočih cenah je bila upoštevana ocenjena povprečna letna inflacija iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 po UMAR-ju, ki za leto 2016 predvideva 0,8 % inflacijo in za leto 2017 1,4 % inflacijo.
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Diskontna stopnja, ki smo jo uporabili pri izračunih, je priporočljiva 7% realna finančna diskontna stopnja.
Ekonomske analize so izdelane v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06) ter Uredbo o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 54/10).
Cilji finančne analize
Cilj finančne analize projekta je ocena finančne donosnosti naložbe.
Ker je projekt šele v fazi idejnega projekta, vsi nadaljnji izračuni temeljijo na ocenjenih vrednostih na
osnovi pridobljenih podatkov primerljivih dvoran v Sloveniji (Kidričevo, Zlatorog,…).
Predpostavke pri izdelavi finančne analize
Finančno analizo je za take vrste investicij sicer izdelati zelo nehvaležno, saj je gre za investicijo v javno
infrastrukturo, ki poleg finančnih učinkov prinaša predvsem družbeno-ekonomske učinke, ki pomembno vplivajo na blaginjo celotne družbe. Te vrste investicij načeloma prinašajo le stroške vzdrževanja,
vendar pa bo v tem primeru investicija prinesla tudi prihodke, ki si jih investitor lahko obeta od trženja
nove večnamenske športne dvorane. Osnovni cilj investitorja je, da se s prihodki v čim večji meri pokrijejo stroški obratovanja in vzdrževanja objekta. Za oceno prihodkov je v nadaljevanju predstavljena
analiza tržnih možnosti, na podlagi katere smo ocenili višino prihodkov v ekonomski dobi projekta.
6.8.1

Analiza tržnih možnosti

ANALIZA KUPCEV
Na področju občine Gornja Radgona sta registrirani dve osnovni šoli in sicer Osnovna šola dr. Antona
Trstenjaka Negova, ki jo v šolskem letu 2015/2016 obiskuje 108 učencev in Osnovna šola Gornja Radgona, v okviru katere deluje matična šola s 510 učenci v 24 rednih oddelkih in 7 oddelkih podaljšanega
bivanja ter podružnična šola za učence s prilagojenim programom z 20 učenci. Med leti 2010 in 2014 je
bilo v šolskem okolišu Osnovne šole Gornja Radgona rojenih med 63 in 72 otrok, ki imajo tukaj tudi
stalno bivališče. Vsako leto pa se v šolo vpiše v povprečju tudi med 10 in 15 % populacije otrok iz drugih šolskih okolišev. V naslednjih dveh letih bosta šolo zapustili najmanjši generaciji učencev (44 in 50
učencev). Obe osnovni šoli sta vključeni v slovensko mrežo zdravih šol, ki promovirajo zdravje, h kateremu prav gotovo veliko pripomore ukvarjanje z različnimi športnimi dejavnostmi. Poleg obeh osnovnih šol deluje na območju občine Gornja Radgona tudi veliko število različnih športnih združenj. Iz
podatkov o realiziranem Letnem programu športa za leto 2014 Občine Gornja Radgona je razvidno, da
je v športna društva v občini včlanjenih 1207 športnikov, 264 je športnikov, ki so vključeni v tekmovalne
sisteme. V občini so štirje izvajalci kakovostnega programa športa otrok, v katere je vključenih 192
udeležencev ter trije izvajalci kakovostnega programa športa mladine, v katere je vključenih 33 udeležencev. V okviru športne rekreacije je skupno 30 programov redne vadbe s 1590 udeleženci ter 11
športno rekreativnih prireditev s 1721 udeleženci. V programe redne vadbe kakovostnega športa je
vključenih 225 udeležencev, trije izvajalci v občini pa izvajajo programe za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah, v katere je vključenih 5 udeležencev. Mnogi od naštetih dosegajo zavidljive
rezultate ne samo na regionalni, pač pa tudi na državni in mednarodni ravni. Na žalost pa predvsem v
zimskih mesecih nimajo možnosti treningov v pokritih prostorih, zato si organizirajo treninge v sosednjih občinah, nekateri tudi preko meje, v sosednji Avstriji. Ob klubih in športnih združenjih deluje v
občini tudi veliko število neregistriranih rekreativnih športnih skupin, ki za svojo vadbo prav tako potrebujejo kakovostne prostore, predvsem v zimskem času, ko je možnost vadbe na odkritih športnih
površinah omejena.
Torej, ciljni uporabniki oz. kupci so celotni prebivalci občine Gornja Radgona s širšo okolico, pa tudi
potencialni uporabniki iz sosednje avstrijske občine Bad Radkersburg, saj lahko trdimo, da bo dvorana
zaradi svojih karakteristik in sodobne opreme zagotovo privlačna in zanimiva širše v regiji. V njej bo
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mogoče organizirati tudi tekmovanja na državni ravni, pa tudi na mednarodni ravni. V poletnih mesecih, ko dvorana po pričakovanjih ne bo polno zasedena, pa lahko računamo, da bo le-ta zanimiva tudi
za izvajanje priprav profesionalnih klubov na državnem nivoju in državnih reprezentanc.
ANALIZA KONKURENCE
Največjo konkurenco načrtovani športni dvorani bi lahko predstavljali športni dvorani v Radencih in v
Apačah. Sicer je tudi širše v regiji veliko športnih dvoran, predvsem prav tako ob osnovnih šolah, vendar smo mnenja, da te dvorane ne predstavljajo neposredne konkurence načrtovani dvorani v Gornji
Radgoni, saj so za izvajanje rekreativnih oblik športa preveč oddaljene, prav tako vsak klub stremi k
temu, da izvajanje treningov vrši v domačem okolju, seveda če le ima za to ustrezne pogoje. Glede na
predvideno zasnovo dvorane in njeno opremljenost lahko investitor upravičeno pričakuje, da bo k vadbi v novi dvorani pritegnil tudi obstoječe uporabnike sosednjih dvoran.
Načrtovana dvorana pa bo imela določeno prednost pred konkurenco tudi v smislu možnega najema
dvorane že v dopoldanskem času. Dvorane v sosednjih občinah so namreč v dopoldanskem času
namenjene predvsem izvajanju šolskega športa, nova dvorana v Gornji Radgoni pa bo zaradi izredne
funkcionalnosti in prostornosti ter sodobne opreme omogočala izvajanje športnih aktivnosti tudi drugim udeležencem, ki pri tem šolskega pouka ne bi ovirali. Možno je celo, da bi za izvajanje določenih
vsebin šolskega športa lahko zaradi moderne zasnove načrtovane dvorane kot uporabnike pritegnili
sosednje osnove šole in srednjo šolo v Radencih, saj bo v novi dvorani možno izvajati široko paleto
aktivnosti, ki jih sosednje dvorane ne omogočajo, verjetno najbolj atraktivna med njimi bo plezalna
stena, ki bo prilagojena za uporabo tudi otrokom iz vrtca.
Kot konkurenco bi lahko upoštevali tudi obstoječo telovadnico Partizan v Gornji Radgoni, ki je trenutno
polno zasedena. Ker pa je telovadnica neposredno vezana na Kulturni dom, je potrebno v času prireditev vadbo v njej odpovedati. Telovadnica Partizan je tudi nujno potrebna obnove. Zato je bolj smiselno,
da se vsa vadba, ki trenutno poteka v Partizanu, preseli v novo športno dvorano.
Z vidika kupcev je potrebno predvsem paziti, da bodo potencialni uporabniki v primerjavi s konkurenco
zaznali novo dvorano kot prepoznavno, nadpovprečno opremljeno in cenovno dosegljivo. V primerjavi
s konkurenčnimi športnimi dvoranami v okolici bo nova športna dvorana v Gornji Radgoni imela naslednje pomembne prednosti:
- objekt bo nov in sodobno opremljen, zgrajen v skladu z okoljevarstvenimi standardi ter bo za
svoje obratovanje porabil minimalno količino energije ter pri tem ne bo obremenjeval okolja,
- objekt bo privlačnega videza, zgrajen pretežno iz lesa, betonski materiali bodo uporabljeni
samo za zagotavljanje ustrezne statike objekta,
- v dvorani bodo zagotovljeni optimalni klimatski pogoji za vadbo v vseh letnih časih,
- lokacija dvorane, ki se nahaja v centru mesta Gornja Radgona z avtobusno postajo v neposredni bližini,
- široka paleta dejavnosti, ki se bodo lahko odvijale v športni dvorani,
- možna sočasna uporaba športnih površin za različne športne dejavnosti, ne da bi se udeleženci
pri tem med sabo ovirali ali motili,
- urejenost dvorane.
TRŽNE STRATEGIJE
Za doseganje zastavljenih ciljev je potrebno opredeliti strategije trženja. Za ta namen samo razdelili
potencialne uporabnike razpoložljivih vadbenih prostorov na segmente, ki jih vežejo skupne značilnosti
oziroma potrebe po pokritih športnih površinah. Kot potencialne kupce storitev, ki jih bo nudila večnamenska športna dvorana v Gornji Radgoni, smo identificirali naslednje skupine:
- redni najemniki prostorov za potrebe treninga ali vadbe,
- občasni obiskovalci oz. uporabniki športne dvorane.
- obiskovalci in gledalci različnih tekem (lige, turnirji,…) in drugih organiziranih prireditev.
Redne najemnike športne dvorane za potrebe treninga ali vadbe nadalje lahko razdelimo na dva segmenta. Prvi so klubi kakovostnega športa. V to skupino lahko uvrstimo Rokometni klub Arcont Radgona, ki igra tekme v 2. državni ligi, in za domačo dvorano trenutno navaja Športno dvorano Radenci,
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Športno nogometni klub Radgona in Shotokan karate – do klub Gornja Radgona. Taki klubi imajo navadno več selekcij (mlajši, kadeti, člani,…), treninge imajo večkrat tedensko, več ur skupaj. Taki klubi se
tudi redno udeležujejo tekem, na katerih so prisotni tudi gledalci.
Drugi segment najemnikov so amaterski klubi in športna društva, ki jih je v Gornji Radgoni trenutno 29.
Med njimi bo povsem nove možnosti redne vadbe pridobilo Planinsko društvo Gornja Radgona, saj je v
novi večnamenski športni dvorani predvidena tudi plezalna stena.
Klubi kakovostnega športa in amaterski klubi ter športna društva imajo ozko specializirano vadbo, pri
kateri uporabljajo bolj ali manj isto opremo skozi vse leto.
V segment občasnih obiskovalcev oz. uporabnikov športne dvorane sodijo uporabniki, ki niso vključeni
v prej omenjene organizacije, redno ali občasno pa bi se tudi oni radi ukvarjali z rekreacijo ali športom.
Tu gre predvsem za ljudi, ki se s športom ukvarjajo rekreativno in jim šport hkrati predstavlja tudi obliko druženja in zabave.
Trženju bodo namenjeni tudi sejna soba in pisarne, ki bodo opremljeni z video projektorji in računalniki. Predvidena je tudi možna širitev sejne sobe v pisarniški del z zložljivimi drsnimi stenami. Tako bo na
razpolago od 75 m2 do 140 m2. Možni najemniki teh prostorov so vsi tisti posamezniki in organizacije,
ki potrebujejo primeren prostor za prirejanje predavanj, seminarjev, raznih predstavitev.
Predlagamo, da investitor, glede na okoliščine in pomanjkanje večjih izkušenj s trženjem športnih dvoran, za temeljno tržno strategijo izbere strategijo zasledovalca. To pomeni, da se že v času gradnje dvorane uči od konkurence in si nabira izkušnje, po izgradnji pa teži k cilju postati vodilni ponudnik kakovostnih športnih programov ter kakovostnih in raznolikih športnih površin v regiji. Prav tako je
pomembno, da neprestano vodi strategijo razvijanja novih storitev in s tem veča prednost pred morebitnimi konkurenti in veča prodajo svojih storitev. Največjo priložnost pa mu lahko prinese strategija
diferenciacije ali razlikovanja. Glede na specifične karakteristike načrtovane dvorane (sodoben objekt s
sodobno in kvalitetno športno opremo, odlična funkcijska razporejenost prostorov) si bo lahko s ponudbo širokega asortimenta s posebnimi značilnostmi omogočil konkurenčno prednost, ki jo uporabniki
(kupci) lahko zaznajo kot pomembno in vredno tudi višje cene. Raznolikost oddajanja športne dvorane
pomeni predvsem, da lahko uporabniki najamejo različne dvorane in si tako prilagodijo velikost dvorane glede na svoje potrebe, lahko si izberejo različne pripomočke in orodja, dvorano lahko uporabljajo
za različne športe. Sejna soba in pisarne se lahko uporabijo za različne tečaje, predavanja ali seminarje.
Uporabniki se lahko odločijo, da si bodo prostor pripravili sami, ali pa bo to storil vzdrževalec dvorane.
Za potrebe trženja dvorane bo potrebno določiti ekipo, ki bo z dvorano upravljala in jo tržila ter omogočala izvajanje vseh funkcij športne dvorane. Za to ne bo potrebno na novo zaposlovati, saj lahko
omenjene funkcije prevzamejo zaposleni strokovnjaki Občinske uprave Občine Gornja Radgona.
Prav tako bi bilo smiselno izoblikovati celostno podobo z imenom, logotipom in drugimi označbami, ki
bodo dvorano delale prepoznavno na trgu in ji konec koncev pomagale sploh prodreti na trg. V tem
smislu se lahko oblikuje neke vrste blagovna znamka, ki bi jo lahko investitor gradil npr. okrog uspešnega kluba (na državnem nivoju), ki bi deloval pod okriljem nove športne dvorane.
Ker bo investitor dvorane tudi njen upravljavec, ni strahu, da za njeno trženje ne bi bilo dovolj velike
motivacije.
Pomembno je, da se ne ustvari prepričanje, da bo dvorana že samo zaradi svoje moderne zasnove in
opreme sama zagotavljala polno zasedenost oz. da je povpraševanje po športnih kapacitetah veliko in
bodo uporabniki sami prihajali. Uporabnike je potrebno seznaniti z možnostmi uporabe dvorane.
DOLOČITEV CENE ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE
Športna dvorana bo namenjena trženju tako v dopoldanskem, kot v popoldanskem času. V dopoldanskem času predvsem za manjše skupine, saj se s tem zagotavlja nemoteno izvajanje športnega pouka
osnovne šole, v popoldanskem času pa bo na razpolago vsem zainteresiranim. Prav tako bo dvorana na
razpolago za trženje tudi ob vikendih.
Kot obračunsko enoto smo določili eno uro, lahko pa se investitor odloči, da za obračunsko enoto vzame 0,5 ure, zato da bodo uporabniki lahko najemali prostore tudi za npr. 1,5 ure ali pa samo za 0,5 ure,
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ne samo za celo uro.
Ceno za uporabo dvorane za eno uro (brez DDV) smo določili na podlagi stroškov in glede na primerjavo s cenami konkurenčnih športnih dvoran. V ceno je vključena tudi uporaba garderobe s tušem in
sanitarijami.
NAMEN UPORABE
Za izvajanje treninga/vadbe
- najem celotnega igralnega prostora
- najem dela igralnega prostora
Za izvajanje tekme
Za izvajanje turnirja
Najem celotne dvorane za prireditve
Najem sejne sobe/učilnice
Vadba v fitnesu
Plezalna stena
Komercialni uporabniki (reprezentance, profesionalni klubi)

CENA v €/uro
20,00
15,00
40,00
25,00
100,00
12,00
6,00
3,00
300,00/dan
(2-3 treningi dnevno)

Glede na to, da so obstoječe pokrite vadbene površine v Gornji Radgoni (šolska telovadnica in telovadnica Partizan) trenutno ob popoldnevih polno zasedene, lahko računamo, da bo tudi nova večnamenska športna dvorana polno zasedena, še posebej, če se s svojimi treningi in tekmami v občino vrne
domači rokometni klub. Nekoliko manjšo zasedenost dvorane s strani lokalnih klubov in društev ter
rekreativcev lahko pričakujemo v poletnih mesecih od junija do septembra, vendar bi to vrzel ob uspešni promociji dvorane realno lahko zapolnile poletne priprave različnih profesionalnih klubov in reprezentanc (tako domačih kot tujih), ki bodo imele za vadbo idealne pogoje, saj bo dvorana poleg moderno opremljenega igralnega prostora omogočala tudi vadbo v fitnesu. Ker v tem času tudi ni šolskega
pouka, bi reprezentanca lahko imela dvorano na razpolago praktično ves dan.

6.8.2

Finančna donosnost investicije

Za oceno letnih prihodkov večnamenske športne dvorane smo upoštevali, da bo dvorana za potencialne uporabnike na razpolago vsak dan od 7. do 22. ure (po potrebi tudi do 24. ure). Pri tem smo upoštevali, da bo ob popoldnevih (med 15. in 22. uro) dvorana med septembrom in majem (273 dni) vsak
dan polno zasedena, ob dopoldnevih pa povprečno 2 uri. Za izračun prihodkov smo upoštevali, da bo v
dvorani naenkrat samo ena skupina, ki bo najela celoten vadbeni prostor. Ti prihodki se lahko povečajo
v primeru, da si bo dvorano sočasno delilo več skupin, kar bo dvorana tudi omogočala. Za tri poletne
mesece niso upoštevani nobeni prihodki od redne vadbe. Za te mesece smo kot prihodke upoštevali
samo prihodke od tekem, turnirjev in prireditev, zaradi katerih bo mogoče kdaj odpadla redna vadba,
pa jih pri načrtovanju prihodkov od redne vadbe v ostalih mesecih nismo odšteli.
Ocenjujemo, da lahko investitor pričakuje, da bo v dvorani letno izvedenih 60 tekem (povprečen čas
najema 3,5 ure), 10 turnirjev (povprečen čas najema 6 ur) ter 5 prireditev (povprečen čas najema 6 ur).
Povprečno lahko tudi računa na dva najema sejne sobe mesečno za 3 ure. Glede obiska fitnesa ocenjujemo, da bo v njem vadilo v povprečju 5 uporabnikov dnevno, plezalna stena pa bo zasedena 20 ur
mesečno. Ob uspešni promociji dvorane še ocenjujemo, da lahko v poletnih mesecih investitor s strani
komercialnih uporabnikov pričakuje zakup dvorane za 14 dni.
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Ocena letnih prihodkov od trženja VŠD (z DDV):
za izvajanje treninga/vadbe
za izvajanje tekem
za izvajanje turnirjev
najem dvorane za prireditve
najem sejne sobe
vadba v fitnesu
plezalna stena
komercialni uporabniki
SKUPAJ

59.951 EUR
10.248 EUR
1.830 EUR
3.660 EUR
1.054 EUR
13.359 EUR
878 EUR
5.124 EUR
96.104 EUR

Za oceno letnih stroškov obratovanja in vzdrževanja nove večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni smo upoštevali pridobljene podatke o stroških obratovanja primerljivih športnih dvoran v Sloveniji. Tako ocenjujemo, da bodo stroški električne energije mesečno v povprečju znašali 2.000 EUR, prav
toliko bodo znašali stroški ogrevanja v kurilni sezoni (6 mesecev). Stroške komunalnih storitev (poraba
vode, odvajanje in čiščenje odpadnih voda) ocenjujemo v višini 500 EUR mesečno, stroške tekočega
vzdrževanja pa 3.600 EUR letno. Prav tako smo upoštevali, da bo tako za potrebe vzdrževanja dvorane,
kot za potrebe čiščenja dvorane potrebno zaposliti po eno osebo. Sicer se pa lahko čiščenje dvorane po
večjih prireditvah odda čistilnemu servisu in zaračuna uporabniku po ceniku čistilnega servisa.
Ocena letnih stroškov obratovanja in vzdrževanja VŠD:
električna energija
24.000 EUR
ogrevanje
12.000 EUR
komunalne storitve
6.000 EUR
tekoče vzdrževanje
3.600 EUR
stroški dela
25.900 EUR
SKUPAJ
71.500 EUR

Doba vračanja investicije
Doba vračanja investicijskih stroškov je opredeljena kot čas, v katerem kumulativa pozitivnih neto prilivov finančnega toka v času naložbe doseže vsoto investicijskih stroškov in ne sme biti daljša od ekonomske dobe. Doba vračanja investicije je daljša od ekonomske dobe, saj gre za neprofiten projekt oz.
naložbo v javno infrastrukturo.

Parametri, ki so upoštevani pri analizi stroškov in koristi:
1. referenčno obdobje – obdobje upravljanja
2. diskontna stopnja (%)
3. skupni stroški investicije po stalnih cenah (brez DDV)
4. skupni stroški investicije po stalnih cenah (z DDV)

15 let po zaključku gradnje
7%
4.685.282,38 EUR (november 2015)
5.716.044,50 EUR (november 2015)

V finančni analizi so upoštevani le denarni tokovi, to je dejanski znesek denarnih sredstev, ki bo izplačan v okviru projekta. Računovodske postavke, kot sta amortizacija in rezervacije, ne pomenijo denarnih odlivov, zato v analizo niso vključene.
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Finančni tok v ekonomski dobi investicije:
VREDNOSTI V STALNIH CENAH
Investicijski
stroški

Leto

Operativni
stroški

Ostanek
vrednosti

Prihodki

Neto
denarni tok

1

2015

24.459

20.000

15.000

-29.459

2

2016

109.334

20.000

15.000

-114334

3

2017

2.844.935

0

0

-2.844.935

4

2018

2.737.315

0

0

-2.737.315

5

2019

71.500

96.104

24.604

6

2020

71.500

96.104

24.604

7

2021

71.500

96.104

24.604

8

2022

71.500

96.104

24.604

9

2023

71.500

96.104

24.604

10

2024

71.500

96.104

24.604

11

2025

71.500

96.104

24.604

12

2026

71.500

96.104

24.604

13

2027

71.500

96.104

24.604

14

2028

71.500

96.104

24.604

15

2029

71.500

96.104

24.604

16

2030

71.500

96.104

24.604

17

2031

71.500

96.104

24.604

18

2032

71.500

96.104

24.604

19

2033

71.500

96.104

1.933.257

1.957.861

5.716.044

1.112.500

1.471.560

1.933.257

-3.423.727

4.528.955

532.970

694.888

534.562

-3.832.475

Skupaj
DISKONTIRANE
VREDNOSTI (7%)

Neto sedanja vrednost (FNPV)
Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti je:
 stopnja investicije (stalna cena z DDV-jem) – I = 5.716.044,50 €
 trajanje investicije i = 19 let
 diskontna stopnja p = 7%
n
FNPV = 
i=l

Ii
(1+p)

i

= - 3.832.475 EUR

Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna in znaša – 3.832.475 €. Finančna interna stopnja donosnosti je prav tako negativna (-6,02 %) in je nižja od diskontne stopnje, ki znaša 7%.
Kot je bilo pričakovano, je vsota neto denarnega toka v referenčnem obdobju negativna, kar pomeni,
da se investicija v proučevanem referenčnem obdobju ne povrne, kar dodatno potrjuje, da gre v celoti
za javno investicijo, ki se izvaja v javnem interesu in iz lokalno razvojnega vidika. Je pa na podlagi
finančnega toka investicije razvidno, da Občina Gornja Radgona lahko doseže oziroma celo preseže
osnovni cilj, saj bo s prihodki mogoče pokrivati stroške obratovanja in vzdrževanja nove večnamenske
športne dvorane.
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6.8.3

Ekonomska analiza – analiza stroškov in koristi

Socialno družbena analiza stroškov in koristi je ena izmed metod ekonomskih analiz. Analiza omogoča
pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občine oziroma regije ali
celo države. V okviru te analize se namreč ugotovi, ali je družba v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške.
Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale
parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se upoštevajo posredni
učinki ne samo na investitorja ampak tudi na širše družbeno okolje. Vsem tem kazalcem pa je skupno
to, da jih je težko denarno ovrednotiti.
Pri ekonomski analizi izgradnje večnamenske športne dvorane se lahko pri družbenih koristih upošteva
ocena, kakšno dodano vrednost ima le-ta na kvaliteto življenja občanov. Upošteva se lahko tudi ocena,
kakšno dodano vrednost ima športna dvorana na razvoj športa, športno udejstvovanje občanov in
možnost organizacije večjih športnih in kulturnih dogodkov v lokalnem okolju. Dodana vrednost je
lahko tudi vpliv na zdrav način življenja oziroma zdravje ljudi. Poleg naštetih obstaja še cela vrsta drugih nedenarnih in finančno težko opredeljivih koristi.
Osnovo za izračun kazalnikov ekonomske upravičenosti obravnavane investicije predstavljajo parametri, upoštevani pri finančni analizi, ki so nadgrajeni še s parametri proučevanja vpliva projekta na širše
okolje in jih je mogoče kvantificirati v denarju. Uporabljeni dodatni parametri predstavljajo možne
vplive izvedbe projekta na širše okolje. Uporabljeni parametri so naslednji:
- eksterne koristi v času gradnje: v času izvedbe projekta bo v sektorju gradbeništva in predelovalne
industrije ustvarjena dodana vrednost v proizvodnji. Zato je pri izračunu direktnih koristi uporabljeni korekcijski faktor delež dodane vrednosti v proizvodnji v posameznem sektorju. Upoštevani so
naslednji faktorji: za gradbena dela 26,7 % (sektor gradbeništvo), za opremo 28,73 % (sektor predelovalnih dejavnosti), za ostale stroške 50,64 % (projektiranje, nadzor),
- ocenjujemo, da bodo znašale skupne ekonomske koristi izgradnje nove večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni letno 0,3 % njenega bruto domačega proizvoda. To je delež, ki je bil večkrat
uporabljen pri drugih podobnih študijah v tujini v primerih, ko bi podrobna študija vplivov izgradnje
športne infrastrukture na širšo družbo in njeno zadovoljstvo, zdravje in splošno percepcijo kvalitete
življenja bistveno preseglo namen dokumenta, kar velja tudi za obravnavani primer;
- po podatkih Statističnega urada Slovenije je v letu 2013 znašal BDP na prebivalca v Pomurski regiji
12.191 EUR (tekoči tečaj). Občina Gornja Radgona je imela 1. julija 2013 8.576 prebivalcev, tako
izračunani BDP Občine Gornja Radgona je v letu 2013 znašal 104.550.016 EUR. Vse z novo športno
dvorano povezane letne ekonomske koristi tako znašajo 313.650 EUR letno;
- eksterni stroški, ki nastajajo, so ocenjeni na približno 10 % višine družbenih koristi (31.365 EUR). To
so oportunitetni stroški alternativne porabe sredstev,
- iz vrednosti investicije je izključen DDV, saj morajo biti cene v analizo stroškov in koristi vključenih
inputov v celoti brez neposrednih davščin.
Pričakovana stopnja izkoriščenosti investicije
Ocenjujemo, da bo po investiciji nova večnamenska športna dvorana ob Osnovni šoli Gornja Radgona
izkoriščena 100 % svojih potencialnih možnosti.
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Izračun ekonomskih kazalnikov investicije:
Letni prikaz donosov za izračun ekonomske donosnosti naložbe
Leto

Prilivi

Operativni
stroški - odlivi

Investicijski izdatki

Ostanek
vrednosti

Neto
denarni tok

1

2015

27.386

20.000

20.048

-12.662

2

2016

70.367

20.000

89.618

-39.251

3

2017

806.170

0

2.331.915

-1.525.754

4

2018

751.671

0

2.243.701

-1.492.030

5

2019

409.754

102.865

0

306.889

6

2020

409.754

102.865

0

306.889

7

2021

409.754

102.865

0

306.889

8

2022

409.754

102.865

0

306.889

9

2023

409.754

102.865

0

306.889

10

2024

409.754

102.865

0

306.889

11

2025

409.754

102.865

0

306.889

12

2026

409.754

102.865

0

306.889

13

2027

409.754

102.865

0

306.889

14

2028

409.754

102.865

0

306.889

15

2029

409.754

102.865

0

306.889

16

2030

409.754

102.865

0

306.889

17

2031

409.754

102.865

0

306.889

18

2032

409.754

102.865

0

306.889

19

2033

409.754

102.865

0

1.584.637

1.891.526

7.801.904

1.582.975

4.685.282

1.584.637

3.118.284

4.165.705

750.906

3.712.258

438.165

140.706

Skupaj
DISKONTIRANE
VREDNOSTI

Rezultati izračunov ekonomske analize:
Referenčno obdobje
Diskontni faktor
Ekonomska neto sedanja vrednost
Ekonomska interna stopnja donosa

15 let po zaključku gradnje
7%
140.705,70 EUR
7,70 %

Ekonomska interna stopnja donosa je 7,70 % in je večja od družbene diskontne stopnje 5 %, kar pomeni, da je širše družbeno gledano operacija ekonomsko zaželena. Ekonomska neto sedanja vrednost
(ENPV) projekta je prav tako pozitivna, kar pomeni, da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če
se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške.
Operacija »Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona« ne predstavlja izvajanja investicije za dobičkonosne namene. Zaradi tega investicije po izračunanih dinamičnih
kazalnikih uspešnosti ne moremo neposredno primerjati z operacijami, ki jih izvajajo gospodarske
družbe in so namenjene ustvarjanju dobička.
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6.8.4

Predstavitev družbenih učinkov, ki jih ni mogoče ovrednotiti

Dejstvo je, da poleg finančnih učinkov prinašajo izvedbe investicij v javno infrastrukturo družbenoekonomske učinke, ki pomembno vplivajo na blaginjo celotne družbe. Družbeno-ekonomskih učinkov
ni vedno mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. Z njihovim upoštevanjem lahko ugotovimo ali je projekt dejansko sprejemljiv tudi z družbenega vidika.
Operacija »Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona« dejansko ne
predstavlja izvajanja investicije za dobičkonosne namene. Zaradi tega investicije po finančnih kazalnikih
ne moremo neposredno primerjati z operacijami, ki jih izvajajo gospodarske družbe in so namenjene
ustvarjanju dobička. S tega vidika različni izračuni dinamičnih kazalnikov uspešnosti naložbe, kot so
neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti, niso primerni. Za predstavitev celotne slike o
vplivu investicije je potrebno predstaviti tudi ostale družbene učinke, ki jih prinaša projekt:
- omogočeno nemoteno opravljanje šolskih in ostalih športnih aktivnosti,
- zagotovljena večja varnost uporabnikov prostorov,
- izboljšanje delovnih pogojev tako za vse športnike, kot za vse osnovnošolce in učitelje športa,
- povečanje prostorskih kapacitet za izvajanje športnih dejavnosti, ki jih sedaj primanjkuje,
- pridobitev infrastrukture za organizacijo večjih športnih, kulturnih, zabavnih in ostalih prireditev,
- povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb,
- zagotovljene kakovostne površine za izvajanje športnih dejavnosti,
- zagotovljena rast športne kulture in ozaveščenosti občanov,
- omogočeno razvijanje športno-rekreativnih programov za različne ciljne skupine,
- povečana socializacija otrok in starejših,
- medgeneracijsko druženje,
- dvig kakovosti življenja posameznika in skupnosti,
- omogočanje zdravega načina življenja večjemu številu občanov,
- izboljšanje prepoznavnosti tega dela Slovenije.
S predvideno izgradnjo nove večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni bo zagotovljena dodatna
možnost organiziranja in vključevanja v rekreativne programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje
in zdravje otrok, mladine in ostalih občanov ter hkrati kvalitetnejši potek šolskega izobraževalnega
programa na področju športa. Obenem se bo omogočilo športnikom, rekreativcem in organiziranim
rekreativnim in športnim skupinam redno in kakovostnejše izvajanje športnih aktivnosti. Prav tako bo
nova dvorana sledila načelu trajnostnega razvoja. Z izvedbo projekta se bo občutno vplivalo na izboljšanje okolja, saj se bo stari, dotrajani ter zdravstveno, gradbeno in energetsko povsem neprimeren
objekt nadomestil z okoljsko učinkovitim objektom, ki bo v fazi obratovanja minimalno obremenjeval
okolje.
6.9

Analiza tveganj in analiza občutljivosti

ANALIZA TVEGANJ
Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče
to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih
(tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična,
narodno-gospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).
V obravnavanem primeru obstaja znatno tveganje pri zagotavljanju ustreznih virov financiranja, saj gre
v finančnem smislu za precej velik zalogaj. Možna rešitev tega problema bi bila pridobitev nepovratnih
sredstev za izvedbo projekta ali pa povezava z zasebnim partnerjem in izvedba investicije v sklopu javDIIP – Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona

stran 47 od 50

no-zasebnega partnerstva, vendar je Občina Gornja Radgona v preteklosti že poskušala izvesti projekt
na ta način, a zasebnega interesa za izvedbo investicije ni bilo.
Druga tveganja so tveganja organizacijske in fizične izvedbe investicije. Ta tveganja ne bodo bistveno
spremenila poteka izbrane variante, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke med gradnjo, ki bi lahko
zakasnili ali podražili projekt. Tudi ta tveganja niso zanemarljiva, saj gre za izjemno velik in tehnično ter
organizacijsko zahteven projekt.
ANALIZA OBČUTLJIVOSTI
Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na
posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer posebej.
V analizi občutljivosti smo variirali naslednje kritične spremenljivke projekta:
- investicijsko vrednost,
- spremembo prihodkov v referenčnem obdobju,
- spremembo stroškov v referenčnem obdobju.
Osnovni namen analize občutljivosti je ugotovitev, katera izmed proučevanih spremenljivk projekta je
kritična. Uporabljeno merilo za določitev kritičnih spremenljivk: »Kritična spremenljivka je tista, katere
1 % sprememba povzroči več kot 5 % spremembo enega izmed ključnih finančnih kazalnikov (neto
sedanje vrednosti).
Tabela: Odstopanje investicijske vrednosti
Odstopanje Vrednost (EUR)

NSV

Interna stopnja
donosa (%)

+1 %

5.773.204

-3.877.763,95

-6,08

0

5.716.044

-3.832.475,44

-6,02

% odstopanja
-1,18

Tabela: Odstopanje prihodkov
Odstopanje Vrednost (EUR)

NSV

Interna stopnja
donosa (%)
% odstopanja

+1 %

1.485.975

-3.825.797,32

-5,99

0

1.471.560

-3.832.475,44

-6,02

+0,17

Tabela: Odstopanje stroškov
Odstopanje Vrednost (EUR)

NSV

Interna stopnja
donosa (%)
% odstopanja

+1 %

1.123.225

-3.837.442,81

-6,04

0

1.112.500

-3.832.475,44

-6,02

-0,13

Iz tabel je razvidno, da ob upoštevanju postavljenega merila nobena izmed proučevanih spremenljivk
ni kritična, saj pri nobeni 1 % sprememba ne povzroči več kot 5 % spremembe neto sedanje vrednosti.
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7

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN
DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Za predmetno investicijo je v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10) potrebno izdelati
DIIP, na podlagi katerega bo potrebno izdelati še predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.
Ker je predmet projekta tudi rušenje obstoječe šolske telovadnice na mestu nove večnamenske športne dvorane, ki bo večja kot je obstoječa, je pred pričetkom del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Tako je pred začetkom gradnje potrebno še:
- izdelati predinvesticijsko zasnovo,
- izdelati investicijski program,
- izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- pridobiti gradbeno dovoljenje,
- pridobiti projekt za izvedbo del.
Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 5.842.437,67 EUR.
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PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Vrednost investicije znaša 5.842.437,67 EUR in bo predvidoma financirana iz občinskega proračuna
občine Gornja Radgona.
Pri navedenih variantah predlagamo, da investitor izbere varianto »z investicijo«, saj bi Občina s to
varianto optimalno pridobila ustrezno kvaliteto pokritih športnih prostorov in opreme ter s tem
zagotovila doseganje minimalnih standardov športa v lokalni skupnosti. Zagotovljen bo neprimerno
kvalitetnejši potek šolskega izobraževalnega programa na področju športa, saj bodo lahko v novi športni dvorani izvajali vse kolektivne športe v okviru predpisanih normativov, ob tem bo mogoče izvajati
še atletiko, badminton in tenis, vsaka učna skupina pa bo imela svoj vadbeni prostor. Poseben prostor
je predviden tudi za trim kabinet in fitnes. Hkrati pa bo zagotovljena dodatna možnost organiziranja in
vključevanja v rekreativne programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje in zdravje otrok, mladine
in ostalih občanov. Obenem se bo omogočilo športnikom, rekreativcem in organiziranim rekreativnim
in športnim skupinam redno in kakovostnejše izvajanje športnih aktivnosti. Nova večnamenska športna
dvorana bo omogočala organizacijo športnih prireditev tako na državni kot na mednarodni ravni, kar
pomeni vračanje kakovostnih športnih klubov nazaj v občino.
Nov objekt večnamenske športne dvorane bo prav tako sledil načelom trajnostnega razvoja. Povečala
se bo energetska učinkovitost javnih stavb ter zmanjšali izpusti toplogrednih plinov, saj načrtovana
investicija obravnava nizkoenergijsko izvedbo izgradnje nove športne dvorane.
Finančni kazalniki same investicije sicer niso najbolj ugodni, saj znaša finančna interna stopnja
donosnosti -6,02 %, kar je manj od predpisane 7 % diskontne stopnje. Iz tega bi bilo mogoče sklepati,
da bi bilo bolj smiselno sredstva vložiti v alternativne projekte, ki nudijo višji donos na vložena
sredstva. Ker pa gre za operacijo, ki ne pomeni izvajanja investicije za dobičkonosne namene, je po
izračunanih dinamičnih kazalnikih uspešnosti ne moremo neposredno primerjati s kazalniki
gospodarskih naložb. Projekt pomeni naložbo v javno infrastrukturo, zato ga je potrebno obravnavati
kot projekt v javnem interesu in iz lokalno razvojnega vidika.
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Na podlagi predstavljenih podatkov in analiz je projekt primeren za realizacijo in dolgoročno gledano
izrazito povečuje koristi predvsem iz družbeno-ekonomskega, socialnega in gospodarskga vidika.
Naštete koristi tovrstnih naložb pa so večje od njihovih stroškov, zato:
menimo, da je predlagana investicija ekonomsko upravičena. Investitorju predlagamo, da predloženi
investicijski dokument sprejme, izvajanje projekta pa nadaljuje skladno z opredelitvami iz tega
dokumenta.
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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: 011-2/2014
Datum: ……………

Na podlagi 49. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji …… redni seji, dne
…….….. sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora Finančnega
načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2014.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBČINA GORNJA RADGONA
Nadzorni odbor
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: 011-2/2014-NO-6
Datum: 22. 10. 2015

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 44. člena Statuta občine Gornja Radgona,
17. in 22. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona, ter v skladu z
Načrtov nadzorov v letu 2015 in sklepom 3. seje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona,
z dne 03.06.2015, ter na podlagi ugotovitev pooblaščencev za nadzor, je Nadzorni odbor
Občine Gornja Radgona na svoji 6. seji, dne 14.10.2015 sprejel

Poročilo o izvedbi nadzora
Finančnega načrta in zaključnega računa
Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2014
»Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona«

I. SPLOŠNI DEL
Na podlagi sklepa 5. seje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona, z dne 04.09.2015 je
Nadzorni odbor izvedel nadzor finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti
Spodnja Ščavnica za leto 2014. Nadzor sta opravili pooblaščenki za nadzor:
- Marija Flegar in
- Marta Njivar.
Nadzor je bil opravljen v prostorih Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, dne 08.10.2015.
Pri nadzoru sta sodelovala uslužbenka občinske uprave Gornja Radgona, gospa Marjana
Habjanič, ki opravlja strokovne in administrativne naloge za Krajevno skupnost Spodnja
Ščavnica in gospod Branko Kocbek, predsednik Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica.
Na posamezna vprašanja v zvezi s poslovanjem Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je
podala odgovore gospa Marjana Habjanič, uslužbenka občinske uprave Gornja Radgona.
1

PREDMET NADZORA:
- Temeljni akti organiziranosti Krajevne skupnosti
- Izvrševanje Finančnega načrta Krajevne skupnosti za leto 2014
- Zakonitost poslovanja s premoženjem in finančnimi sredstvi v letu 2014
- Gospodarnost in smotrnost porabe finančnih sredstev.

CILJI NADZORA:
- Ugotovitev zakonitosti sprejemanja odločitev in poslovanja Krajevne skupnosti
- Ugotovitev pravilnosti poslovanja v zvezi s porabo proračunskih sredstev,
- Priprava poročila v zvezi z ugotovitvami.

II. PODROČJE DELOVANJA IN AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica je ožji del lokalne skupnosti Občine Gornja Radgona in
izvaja svojo dejavnost v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Gornja
Radgona, Odlokom o Krajevnih skupnostih in Statutom Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica.
Določila 63. Člena Statuta občine Gornja Radgona, z dne 01.01.2007 določajo naslednje
pristojnosti in naloge krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na
prebivalce skupnosti.
Krajevne skupnosti praviloma v okviru občine samostojno:
- Upravljajo s pokopališči, skrbijo za vzdrževanje javnih potri, skrbijo za vaške
vodovode,
- Upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v
upravljanje,
- Sodelujejo pri izvedbi projektov v okviru celotnega razvoja podeželja in obnove vasi
na svojem področju,
- Organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri
prireditvah, ki jih organizira občina.
Odlok o Krajevnih skupnosti je bil sprejet na seji občinskega sveta, dne 18.04.1996. s tem
odlokom so določena območja krajevnih skupnostih, nekatere naloge in pristojnosti krajevnih
skupnosti, volitve članov sveta in način financiranja krajevnih skupnostih.

2

Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica v okviru registriranih dejavnosti opravlja pretežno
naloge, ki so krajevnega značaja:
- Sprejema program dela in sprejema realizacijo le-tega,
- Daje pobudo za vzdrževanje občinskih cest, košnje trave, čiščenje obcestnih jarkov,
izvajanje zimske službe na javnih poteh,
- Sodeluje z občinsko upravo pri realizaciji nalog asfaltiranje občinskih cest, izgradnji
pločnikov, javne razsvetljave,
- Sodeluje z ostalimi društvi in organizacijami na območju Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica.
Zakoniti zastopnik Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica in hkrati predsednik Sveta Krajevne
skupnosti je gospod Branko Kocbek.
Občinski predpisi in akti, ki jih Krajevna skupnost uporablja pri svojem delovanju:
- Statut Občine Gornja Radgona (Uradni list, RS, št. 44/99),
- Odlok o krajevnih skupnostih (Uradni list, RS, št. 38/96),
- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Temeljni akti krajevne skupnosti:
- Statut Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica (24.03.1997),
- Finančni načrt Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica 2014,
- Zaključni račun Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2014.
- Pravilnik o varovanja osebnih podatkov (20.09.2006).
Krajevne skupnosti so ožji deli občine v funkcionalnem, teritorialnem in finančnem smislu.
Službe oziroma zaposleni, ki opravljajo naloge za Krajevne skupnosti so zaposleni v občinski
upravi, prav tako je delovno mesto sistemizirano v aktu o sistemizaciji delovnih mest
občinske uprave Občine Gornja Radgona.
Takšno pravno ureditev urejajo in določajo določila tretjega odstavka 19. Člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 76/08 - ZLS – UPB).
Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, vključno s predsednico sveta Krajevne skupnosti,
je bil izvoljen 03.11.2011 in ga je prvotno sestavljalo 7 članov. Kasneje, leta 2013, je
predsednica, gospa Vesna Flisar odstopila od funkcije predsednice Krajevne skupnosti
Spodnja Ščavnica. Od takrat in do konca mandata je krajevna skupnost imela 6 članov.
Glede organizacije dela in poslovanja se Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica ravna smiselno
po določilih Pravilnika občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Statut Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je bil sprejet dne 24.03.1997 in ni usklajen z
veljavnim statutom občine. Kljub določilu 9. člena statuta krajevne skupnosti nima
imenovanega nadzornega odbora, kajti naloge Nadzornega odbora opravlja Nadzorni odbor
Občine Gornja Radgona, kar samo potrjuje ugotovitev o neusklajenosti statuta Krajevne
skupnosti s statutom občine.
3

Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je na svoji 4. redni seji, dne 25.05.2011
obravnaval osnutke oziroma predloge sprememb in dopolnitev naslednjih aktov:
- Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Gornja Radgona
- Statuta Občine Gornja Radgona (poglavje Krajevnih skupnosti),
- Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona.
Vsi trije osnutki oziroma predlogi aktov, ki so bili obravnavani so priloženi k zapisniku.
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica deluje na podlagi določil Statuta Krajevne skupnosti
Spodnja Ščavnica, ki ga je sprejel svet Krajevne skupnosti, dne 24.03.1997, na podlagi 53.
člena Statuta Občine Gornja Radgona in v skladu z 12. členom Odloka Občine Gornja
Radgona o krajevnih skupnosti (Uradni list, RS, št. 38/96).
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica še zmeraj posluje na podlagi neusklajenih predpisov. To
je:
- Statut Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica iz leta 1997,
- Odloka o krajevnih skupnostih iz leta 1996.
Odlok o krajevnih skupnosti še zmeraj obsega krajevne skupnosti iz nove ustanovljene
Občine Apače, kljub dejstvu, da se je v letu 2006 spremenil in dopolnil Statut Občine Gornja
Radgona, kakor tudi Poslovnik občinskega sveta Občine Gornja Radgona. Prav tako se tudi
akti, ki urejajo in določajo pristojnosti in delovanje krajevnih skupnosti niso spremenili in
uskladili z veljavno zakonodajo.
Predsednik krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, gospod Branko Kocbek je pojasnil, da je
svet Krajevne skupnosti obravnaval omenjeno problematiko in predlagal občinski upravi
nujnost sprememb in dopolnitev aktov, vendar odziva ni bilo.
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica še vedno smiselno uporablja veljavne občinske predpise
in akte, s poudarkom na določilih Statuta Občine Gornja Radgona in Poslovnika občinskega
sveta Občine Gornja Radgona.

III. FINANČNI NAČRT IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2014
Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb in interesov krajevna skupnost pridobiva sredstva
iz proračuna občine, za opravljanje nalog, ki jih občinski svet določi v letnem planu občine,
od premoženja krajevne skupnosti, prostovoljnih prispevkov krajanov, podjetij in drugih. S
tako pridobljenimi finančnimi sredstvi krajevna skupnost razpolaga v svojem imenu in na svoj
račun.
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Finančni načrt Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je bil obravnavan na 11. redni seji sveta
krajevne skupnosti, dne 14.11.2012. Finančni načrt je bil potrjen s sklepom Sveta Krajevne
skupnosti Spodnja Ščavnica številka 16/2012, s skupnimi prihodki in odhodki v višini
8.165,00eur. Zaradi manjšega ostanka finančnih sredstev iz leta 2013 (na dan 31.12.2013) in
dodatnih finančnih prihodkov – ostali prihodki, so člani sveta na svoji 19. redni seji Sveta
Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, dne 09.07.2014, s sklepom 7/2014, potrdili Rebalans
Finančnega načrta Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2014, s skupnimi prihodki in
odhodki v višini 6.950,4eur. Realizacija finančnega načrta za leto 2014 je temeljila na
dejanskih virih prihodkov in odhodkov.
Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je na svoji 2. redni seji, dne 04.02.2014 sprejel
odločitev v obliki sklepa, s katerim je sprejel Poslovno poročilo o realizaciji Finančnega
načrta (ZR) Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2014 z ugotovljenim finančnim
stanjem. Prihodkov je bilo 7.003,57eur, odhodkov pa je bilo 5.747,00 eur.

1 BILANCA STANJA
2014
Tekoče leto
Nepremičnine
Dobroimetje na banki
Kratk. terjatve do kupcev
Neplačani odhodki
AKTIVA SKUPAJ
Kratk. obv. do dob.
Neplačani prihodki
Splošni sklad
PASIVA SKUPAJ

1.1

2013
Predhodno leto

62.816
1.256
0
1.368
65.730
111
0
64.363
65.730

65.524
85
48
1.052
67.043
1.052
48
65.943
67.043

Nepremičnine

1.1.1 Zemljišča
Vrednost stavbnega zemljišča na dan 31.12.2013

22.717,61 eur.

1.1.2 Gradbeni objekti
Vrednost gradbenega objekta na dan 01.01.2014
+
=
Popravek vrednosti gradbenih objektov
Sedanja vrednost gradbenega objekta, na dan 31.12.2014 znaša
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74.605,13 eur
11.750,14 eur
86.335,27 eur
46.257,34 eur
40.097,92 eur.

14/13
Indeks
95
1477
0
130
98
11
0
98
98

1.2

Oprema

Oprema in druga opredmetena osnova sredstva
Popravek opreme in opredmetenih osnovnih sredstev
Sedanja vrednost opreme

1.3

=

4867,55 eur
4576,79 eur
290,76 eur.

Dobroimetje pri bankah

Stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu na dan 31.12.2014 znaša 1.256,57 eur in se
ujema z bančnim izpiskom št. 67 (30.12.2014).

2.1

Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2014 ni.

2.2

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2014 v znesku 111,20 eur predstavljajo
odprte postavke ki so bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2015.

2.3

Splošni sklad

Splošni sklad se je zmanjšal za vrednost 1.580,00 eur.
Bilanca stanja na dan 31.12.2014 se ujema s stanjem v glavni knjigi in analitičnimi konti.

2 PRIHODKI V LETU 2014
Realizacija Veljavni proračun Indeks
2014 v eur 2014 v eur
Sredstva iz proračuna Občine
Gorja Radgona za tekočo
porabo
Prejeta sredstva od obresti
Prejeta sredstva od najemnin
Ostali prihodki
Ostanek 2013
Skupaj prihodki (s presežkom
prihodkov 2013)

4.855

4.855

100

0
1.868,00
85,49
195,08
7.003,57

10
1.800
85,49
200
6.950,49

0
104
100
98
101

Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica oddaja prostore s katerimi razpolaga (predvsem prostore
za prireditve) v najem občanom na osnovi potrjenega cenika, z dne 01.01.2010 in sicer:
Uporaba dvorane na dan, za člane PGD Spodnja Ščavnica 40,00 eur
za ostale
60,00 eur.
V letu 2014 je bilo izdanih 19 računov, v skupnem znesku 1.820,00eur. Krajevna skupnost
Spodnja Ščavnica ni zavezanec za DDV, zato DDV na računih ni bil obračunan.
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Znesek prejeta sredstva od najemnin v zaključnem računu za leto 2014, v znesku 1.868,00
predstavlja znesek plačan v letu 2014.
Nadzorni odbor je pregledal vse račune prejete v letu 2014, ki so kronološko odloženi,
podpisani s strani predsednika Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica in priložene vse potrebne
naročilnice. Prejeti računi se nanašajo pretežno na vzdrževanje objekta, zato gre v večji meri
za stroške povezane s porabo elektrike, porabo vode, telefonom, kurjavo, odvozom smeti in
pošto.

3 STROŠKI (prikazani v Zaključnem računu Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica) za leto 2014
Znesek tekoče leto Veljavni proračun za Indeks
2014 v eur
leto 2014 v eur
Plačilo storitev UJP
9,49
25
38
Dotacije
drugim 200,00
200,00
100
organizacijam
Pisarniški material in 181,93
230,00
79
storitve
Čistilni material in 37,19
100,00
37
storitve
Izdatki
za 193,80
300,00
65
reprezentanco
Drugi
splošni 221,66
453,46
49
material in storitve
Električna energija
970,96
945,58
103
Poraba kuriva in 799,50
1.400,00
57
ogrevanje
Voda in komunalne 167,25
215,49
78
storitve
Odvoz smeti
111,39
180,00
62
Telefon in faks
166,47
200,00
83
Poštnina in kurirske 61,22
150,00
41
storitve
Tekoče vzdrževanje 250,74
250,96
100
poslovnih objektov
Stroški prevoza v 0
100,00
0
državi
Zavarovalne premije 519,60
600,00
87
za objekte
Sejnine članov sveta 1.846,80
1.600,00
115
7

in odborov Krajevne
skupnosti
Skupaj stroški
5.747,00

6.950,49

83

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 znaša 1.171,08 eur.
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let znaša 85,49 eur.
Skupaj presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2014 znaša 1.256,57 eur.

STROŠKI, KI SE NANAŠAJO NA DELOVANJE ORGANOV KRAJEVNE
SKUPNOSTI SPODNJA ŠČAVNICA
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica ne izplačuje plač. Tajnica Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica, gospa Marjana Habjanič je zaposlena v občinski upravi in prejema plačo iz
proračuna Občine Gornja Radgona. Tajniške posle za Krajevno skupnost Spodnja Ščavnica
opravlja samo določene dneve v tednu.

3.1

SEJNINE

V letu 2014 je na postavki »Sejnine« strošek v višini 1.846,80eur. Po sklepu sveta Krajevne
skupnosti so bile sejnine izplačane v višini:
- seja sveta Krajevne skupnosti – sejnina predsedniku Krajevne skupnosti – 118,65eur
(bruto znesek),
- seja sveta Krajevne skupnosti – sejnina članu sveta Krajevne skupnosti – 36,51eur
(bruto znesek).
Sejnine so bile nakazane na račune prejemnikov sejnin, hkrati je bila plačana akontacija
dohodnine in 6% prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Obračunane so bile na
osnovi priložene evidence – liste prisotnosti, ki so jo podpisali udeleženci in odgovorne osebe
krajevne skupnosti. Število oseb v evidenci – lista prisotnosti je enako številu oseb navedenih
na zapisniku sveta krajevne skupnosti, oziroma pri zapisniku je priložen dokument o
prisotnosti članov krajevne skupnosti, ki je hkrati podlaga za izplačilo sejnin.
Zapisniki sej sveta krajevne skupnosti so odloženi kronološko, sestavljeni in priloženi s
potrebnim gradivom. Vsi zapisniki sej Sveta Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica so tudi
poslani v vednost na Občino Gornja Radgona. Na vse seje sveta krajevne skupnosti so
vabljeni tudi občinski svetniki iz območja Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica.

3.2

DOTACIJE

V letu 2014 je na postavki »dotacije« strošek v višini 200,00 eur.
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Dotacija, v višini 100,00 eur je bila odobrena na 19. seji Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica, dne 09.07.2014, s sklepom št. 10/2014, za Društvo podeželskih žena Spodnja
Ščavnica.
Dotacija, v višini 100,00 eur je bila odobrena na 2. seji Krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica,
dne 16.12.2014, s sklepom št. 11/2014, za Upokojensko društvo, pododbor Spodnja Ščavnica.

3.3

STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI

Stroški prevozov v državi so bili za leto 2014 planirani v minimalnem znesku 100,00 eur.
Stroški prevozov v državi v letu 2014 nisi bili obračunani oziroma izplačani.

3.4

TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV.

V letu 2014 je bilo za tekoče vzdrževanje načrtovanih 250,96 eur finančnih sredstev,
porabljenih pa je bilo 250,74 eur, kar predstavlja skoraj 100%. Pri pregledu prejetih računov
je bilo ugotovljeno, da so bila sredstva porabljena za zamenjavo stekla na avtobusni postaji
Lomanoše, v vrednosti 95,08 eur, za čiščenje in pregled dimovodnih naprav, v vrednosti
30,50 eur in za meritve emisij dimovodnih naprav, v vrednosti 17,08 eur. V januarju 2014 je
bil plačan račun, v znesku 17,08 eur za meritve emisijskih dimovodnih naprav za storitev, ki
je bila opravljena v letu 2013.
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I.

UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK
1. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica je pripravila in sprejela Finančni načrt za leto
2014.
2. Vsaka knjigovodska listina je podpisana od pooblaščene osebe in se s tem zagotavlja,
da je knjigovodska listina resnična, da pošteno prikazuje podatek o poslovnem
dogodku.
3. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica je donirala Upokojenskemu društvu, Pododbor
Spodnja Ščavnica in Društvu podeželskih žena Spodnja Ščavnica, vsakemu društvu po
100 eur.
4. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica je finančna sredstva porabljala zelo racionalno in
v duhu dobrega gospodarja.

II.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI
1. Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je dolžna pristojnosti in pooblastila
nadzornega odbora Občine Gornja Radgona v Statutu Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica uskladiti s Statutom občine Gornja Radgona.
2. Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica naj opomni župana, da čim prej pristopi k
urejevanju sprememb in dopolnitvi aktov za delovanje krajevnih skupnosti.
3. Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica naj opomni župana, da se zagotovijo
novelacije občinskih predpisov, ki urejajo pristojnosti za delovanje krajevnih
skupnosti in novelacijo aktov krajevne skupnosti.

Nadzorni odbor ugotavlja na podlagi pregledane finančne dokumentacije in drugih listin ter
sklepov sveta krajevne skupnosti, da je Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica pri finančnih
odhodkih poslovala s premoženjem in finančnimi sredstvi zakonito in pravilno. Posebej bi
radi izpostavili urejeno arhiviranost celotne dokumentacije. Pohvala gre gospe Habjanič, saj je
prav ona odgovorna za vsa administrativna dela na Krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica.

POOBLAŠČENKI:

PREDSEDNICA NADZORNEGA ODBORA:
dr. Suzana BRAČIČ, l.r.

Marija FLEGAR, l.r.
Marta NJIVAR, l.r.
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PREDLOG

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

Številka: 011-2/2014
Datum: ……………

Na podlagi 49. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji …… redni seji, dne
…….….. sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora zakonitosti
organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja posrednega proračunskega porabnika
družbe Komunala Radgona, javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2014.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBČINA GORNJA RADGONA
Nadzorni odbor
Datum: 30.11.2015
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 44. člena statuta Občine Gornja Radgona,
17. in 22. člena poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona, sklepa 6. seje
Nadzornega odbora z dne 14. 10. 2015 ter na podlagi ugotovitev pooblaščencev za nadzor, je
Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona na 8. seji, dne 30. 11. 2015 sprejel

POROČILO
o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja
posrednega proračunskega porabnika družbe KOMUNALA RADGONA,
Javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2014
»Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona«

1 UVOD
Nadzor zakonitosti organiziranosti in poslovanja ter zakonitosti finančnega poslovanja
javnega podjetja KOMUNALA RADGONA, d.o.o. Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
Gornja Radgona, je Nadzorni odbor izvedel v skladu z določili 44. člena Statuta Občine
Gornja Radgona, ter na podlagi določil 17. in 22. člena Poslovnika Nadzornega odbora
Občine Gornja Radgona ter Programa dela Nadzornega odbora za leto 2015.
Nadzorovana stranka javno podjetje KOMUNALA RADGONA, d.o.o. Gornja Radgona.
Nadzor so opravili pooblaščenci:
• dr. Suzana Bračič, predsednica NO,
• Marta Njivar, članica NO,
• Zlatko Šajhar, član NO in
• Marija Flegar, članica NO.
Nadzor je bil opravljen po predhodno pridobljenem in pregledanem Poslovnem poročilu
javnega podjetja KOMUNALA RADGONA, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2014 v dneh od
3.11.2015 do 6.11.2015 v poslovnih prostorih Javnega podjetja KOMUNALA RADGONA,
d.o.o. Gornja Radgona.
Pri nadzoru so sodelovali: mag. Zlatko Erlih, direktor javnega podjetja, ga. Simona Skaza,
računovodkinja, g. Mitja Ficko, tehnični direktor, g. Miran Kolbl, skupinovodja sistemov
oskrbe s pitno vodo in odvajanja voda in Tomi Šoštarič, skladiščnik – vzdrževalec, Marija
Bratuša, obračun komunalnih storitev in Cvetka Ternar, obračun komunalnih storitev.
Cilji nadzora so bili izrek mnenja o:
1. Upoštevanje veljavnih predpisov pri organiziranosti in poslovanju javnega podjetja.
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2. Sestava revidiranega letnega poročila javnega podjetja za leto 2014.
2. Zakonitosti finančnega poslovanja glede uporabe proračunskih sredstev za leto 2014.
Zagotovitev prvega cilja je Nadzorni odbor dosegel z vpogledom v:
• temeljni ustanovitveni občinski predpis in registracijski dokument,
• temeljne interne splošne akte,
• veljavne letne načrte in
• organizacijske in poslovne listine.
Za dosego drugega cilja je Nadzorni odbor pregledal pravilnost evidentiranja in izkazovanju
podatkov v:
• bilanci stanja na dan 31. 12. 2014 in
• izkazu poslovnega izida od 01.01. do 31.12.2014.
Za dosego tretjega cilja je Nadzorni odbor preveril skladnost poslovanja javnega podjetja z
zakoni, drugimi predpisi in internimi akti, ki urejajo področja:
• stroškov dela,
• stroškov blaga, materiala in storitev,
• kalkulacije cen,
• vodenja skladiščnega poslovanja in
• nabave osnovnih sredstev.

1.1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM PODJETJU
Javno podjetje KOMUNALA RADGONA, d.o.o. Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
Gornja Radgona, je ustanovila Občina Gornja Radgona z Odlokom o ustanovitvi Javnega
podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o., ki ga je sprejel Občinski svet Občine Gornja
Radgona na seji dne 24.2.2005 (Odlok objavljen v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona –
lokalnem časopisu PREPIH št. 3, dne 1.3.2005).
Na podlagi sprememb, ki jih je prinesel Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike
Slovenije (Ur. list RS, št. 38/2010, 18/2011, v nadaljevanju: ZUKN) je prišlo do bistvenih
sprememb v pristojnostih nadzornega sveta javnega podjetja in ustanovitelja Občine Gornja
Radgona, kar je bilo potrebno uskladiti tudi v ustanovnih aktih javnega podjetja. Na podlagi
navedenega je tudi bil v letu 2012 pripravljen in sprejet novi Odlok o ustanovitvi javnega
podjetja Komunala Radgona d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih št. 70/2012, sprememba 73/2012 in 81/2013, v nadaljevanju: odlok).
Javno podjetje KOMUNALA RADGONA, d.o.o. Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
Gornja Radgona, je bilo registrirano v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti
pod vložkom št. 1/02953/00, dne 21.6.2005. Temeljni namen ustanovitve javnega podjetja je
bil izvajanje obvezne gospodarske javne službe in opravljanje drugih gospodarskih dejavnosti
pomembnih za območje Občine Gornja Radgona.
V skladu s 34. členom odloka ima javno podjetje statut, ki ga sprejme nadzorni svet, soglasje
nanj pa da ustanovitelj. S statutom se določa notranja organizacija javnega podjetja,
podrobneje določa naloge njegovih organov, način delovanja in odločanja nadzornega sveta
ter njegovo razmerje do direktorja, način financiranja in poslovanja javnega podjetja in
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vprašanja, ki se nanašajo na razmerje javnega podjetja in njegovih organov do ustanovitelja in
njegovih organov ter druge naloge.
Statut javnega podjetja je sprejel nadzorni svet družbe na svoji seji dne 28. 2. 2014 in na
predlog občinske uprave obravnaval podane pripombe na seji dne 16.05.2014. Nadzorni svet
je nato sprejet statut kot predlagatelj predložil občini, da kot ustanovitelj nanj poda soglasje.

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o.
je Občinski svet Občine Gornja Radgona dne 10.7.2014 na svoji seji dal soglasje k Statutu
Javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o..
Ustanoviteljica in edina lastnica Javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. je Občina
Gornja Radgona. V javno podjetje je vložila osnovni kapital v vrednosti 250.258,56 EUR po
naslednjih vložkih:
• 41.729,00 EUR dne 16.3.2005
• 49.300,00 EUR dne, 16.9.2008
• 30.000,00 EUR dne, 16.9.2008
• 40.009,56 EUR dne 16.9.2008
• 41.220,00 EUR dne, 21.8.2013
• 38.000,00 EUR dne, 21.8.2013
• 10.000,00 EUR dne, 21.8.2013.
Ustanoviteljske pravice izvršuje kot edina lastnica Občina Gornja Radgona do 100,00 %.
Ustanoviteljske pravice v skladu z določili statuta izvršuje Občinski svet, ki zlasti odloča o
statusnih spremembah javnega podjetja, odloča o cenah in tarifah oz. taksah javnih dobrin,
imenuje in razrešuje direktorja ter člane nadzornega sveta in daje hkrati tudi soglasja k
statutu, razpolaganju z nepremičnim premoženjem, programu dela, najemanju posojil z
zapadlostjo nad 1 letom ter sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega
podjetja. Od 10.7.2014 s sprejemom novega statuta pa imenuje in razrešuje direktorja
nadzorni svet, saj so se s spremembami ZGD-1 nekatere pristojnosti občinskega sveta
prenesle na nadzorni svet.

Javno podjetje KOMUNALA RADGONA d.o.o. je ustanovljeno in registrirano za opravljanje
dejavnosti izvajanja:
a) Obvezne gospodarske javne službe: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje
komunalne in odpadne padavinske vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov, urejanje in
čiščenje javnih površin, redno vzdrževanje javnih cest ter druge gospodarske javne
službe predpisane z zakoni in ob inskimi odloki ustanoviteljice;
b) Drugih gospodarskih dejavnosti pomembnih za območje Občine Gornja Radgona
urejanje in vzdrževanje pokopališč , vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in
drugih javnih objektov, oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s
požarno vodo, idr…..

3

1.2 ORGANI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA RADGONA D.O.O.
Organi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. so:
• Direktor javnega podjetja in
• Nadzorni svet.
Nadzorni svet je organ javnega podjetja, ki nadzoruje poslovanje javnega podjetja, sprejema
letni program dela, finančni načrt in kadrovski načrt javnega podjetja, odloča o povečanju oz.
zmanjšanju osnovnega kapitala javnega podjetja, odloča o dobičku in kritju morebitne izgube
javnega podjetja, daje soglasje aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, daje
soglasje k poslovnemu poročilu in zaključnemu računu javnega podjetja, sprejme statut, idr..
Nadzorni svet javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. je po novem statutu z dne
10.7.2014 imenovan za dobo 4 let s sklepom Občinskega sveta Občine Gornja Radgona in
šteje 3 člane. Ustanoviteljica Občina Gornja Radgona imenuje 2 člana, 1 član pa je
imenovan izmed zaposlenih delavcev v javnem podjetju.

Nadzorni svet deluje in postopa v skladu z določili Poslovnika o delu nadzornega sveta, ki ga
je sprejel nadzorni svet na svoji 1. seji dne 23.9.2005. Nov poslovnik o delu nadzornega sveta
je bil sprejet na 8. seji dne 18.7.2014.
Direktor zagotavlja zakonitost dela, organizira in vodi poslovanje javnega podjetja ter zastopa
in predstavlja javno podjetje. Zlasti predlaga temeljne razvojne in poslovne politike, letne
plane in programe razvoja, izvršuje sklepe ustanoviteljice in nadzornega sveta, poroča o
izvrševanju letnih delovnih in finančnih planov, podpisuje poslovne akte in listine, izdaja
splošne in posamične interne akte, določa notranjo organizacijo in odloča o zaposlitvi in
razporeditvi delavcev v javnem podjetju, sklepa in podpisuje pravne posle, določa cene
dopolnilnih dejavnosti.
Družbo od 15.11.2011 zastopa direktor mag. Zlatko Erlih, ki ga je imenoval Nadzorni svet
podjetja v skladu z ZGD-1 (Zakon o gospodarskih družbah) na svoji 6. redni seji, dne
29.08.2011, ob upoštevanju določil statuta podjetja iz leta 2005 je bil imenovan za dobo 4 let.
Na podlagi spremembe odloka se je število članov Nadzornega sveta zmanjšalo na sedaj
veljavne tri (3) člane. Na začetku leta 2014 so to funkcijo vršili naslednji člani, ki so bili
imenovani na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 5.4.2012 in na
osnovi volitev za člana nadzornega sveta, izvedenih na zboru delavcev podjetja komunala
Radgona z dne 8.6.2012:
• Branko Kocbek - predsednik,
• Miran Dokl - namestnik predsednika in
• Mitja Ficko - član (predstavnik zaposlenih).
Predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta je izvolil nadzorni svet izmed
imenovanih članov na 1. konstitutivni seji nadzornega sveta dne 17.4.2102.

Po izvedenih lokalnih volitvah v občinski svet v letu 2014 je podjetje dobilo nov nadzorni
svet na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 23.2.2015, ki ga
sestavljajo:
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•
•
•

dr. Peter Kralj - predsednik,
Branko Kocbek - podpredsednik in
Mitja Ficko - član (predstavnik zaposlenih).

Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona ugotavlja, da je bil predstavnik zaposlenih izbran na
zboru delavcev, dne 8.6.2012 z glasovanjem. V Statutu javnega podjetja Komunala Radgona
d.o.o. ni jasno opredeljeno, kako poteka način izbire predstavnika zaposlenih, zato
predlagamo, da se akti ustrezno prilagodijo in se dopiše, da lahko vsak zaposleni odda svoj
glas na osnovi tajnega glasovanja, saj se le tako lahko zagotavlja upoštevanje avtonomije
vsakega zaposlenega do pravice glasovanja svojega predstavnika v nadzornem svetu. Prav
tako je potrebno razmisliti, ali vendarle ne prihaja do nasprotja interesov, ko je lahko
zaposleni v funkciji top managmenta (tj. tehničnega direktorja) istočasno v vlogi nadzornika.
To dejansko pomeni, da lahko preko nadzornega sveta nadzira poslovne odločitve, ki jih je
sam sprejel kot eden izmed ključnih predstavnikov poslovodstva javnega podjetja. Pri
nadzoru smo namreč ugotovili, da direktor in tehnični direktor razpolagata s pooblastili
podpisovanja pomembnih dokumentov, kot so pogodbe, naročilnice, sklepi za mesečno
stimulacijo, sklepi za izplačilo nadur zaposlenim idr. Predlagamo, da se v Statutu jasno
opredeli, da vodstveni kader ne more biti predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu.

Pojasnilo Komunale:
Ureditev glede imenovanja predstavnika zaposlenih v nadzorni svet izhaja iz preteklosti, pri
čemer se strinjamo z mnenjem NO glede konflikta interesov pri imenovanju članov
nadzornega sveta, zato je potrebno angažirati odvetnika, da zadevo prouči in predlaga
rešitev.

1.3 TEMELJNI AKTI JAVNEGA PODJETJA
Javno podjetje KOMUNALA RADGONA d.o.o. ima sprejete pravno veljavne naslednje
interne akte:
- Statut javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. št. 18. seje z dne 10.07.2014.
- Poslovnik o delu nadzornega sveta, ki ga je sprejel nadzorni svet na svoji 8. Seji dne
18.07.2014.
- Pravilnik o računovodstvu javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. z dne
01.10.2008.
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z dne 29.11.2005 s Katalogom
delovnih mest in Kadrovskim načrtom za leto 2014.
- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov javnega podjetja
KOMUNALA RADGONA d.o.o. z dne 17.12.2006.
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti v družbi KOMUNALARADGONA
d.o.o. št. 017-06/2008-01/DV z dne 10.11.2008.
- Plan dela potrjen na 6. seji nadzornega sveta dne 28.2.2014.
- Finančni načrt potrjen na 6. seji nadzornega sveta dne 28.2.2014.
- Kadrovski načrt potrjen na 6. seji nadzornega sveta dne 28.2.2014.
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2 NADZOR RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2014
2.1. OBRAZLOŽITEV NADZORA
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi SRS
2006 – predvsem standard SRS 35, ostalimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah
ZGD-1. Družba pri pripravi bilanc upošteva naslednje temeljne računovodske predpostavke:
- upoštevanja nastanka poslovnega dogodka,
- upošteva časovno neomejenost poslovanja in
- dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka.
Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela, kot so
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost, prednost vsebine pred obliko in
pomembnost.

2.2 PREGLED POSTAVK BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
Pregledali smo predvsem posamezne postavke iz:
a) bilance stanja in
b) izkaz poslovnega izida.

2.2.1 BILANCA STANJA
Tabela 1: Podatki iz bilance stanja

Sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Kratkoročna sredstva in aktivne
časovne razmejitve
Zaloge
Kratkoročne terjatve
Denarna sredstva
Aktivne časovne razmejitve
AKTIVA SKUPAJ
Zunaj bilančna sredstva

Obveznosti do virov sredstev
Kapital
Rezervacije in dolgoročne pasivne
časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti

31.12.2014

31.12.2013

11.695

14.643

80

145.238
636.507

199.632
502.272

73
127

11.449
540.951
81.004
3.103
793.440
139.675

15.911
421.470
59.304
5.587
716.547
152.396

72
128
137
56
111
92

330.684
67.317

298.249
35.292

111
191

66.700

84.286

79
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Indeks
2013/14

Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne pasivne razmejitve

328.739
0

298.720
0

110
0

PASIVA SKUPAJ
Zunaj bilančna sredstva

793.440
139.675

716.547
152.396

111
92

V primerjavi z letom 2013 so se povečale obveznosti do virov sredstev skupno za 11%,
največji indeks povečanja beleži postavka rezervacije in dolgoročne pasivne časovne
razmejitve, saj so se v letu 2014, glede na preteklo leto, povečale za 91%.
V nadaljevanju izpostavljamo nekatere postavke v bilanci stanja.

2.2.1.1 NEOPREDMETENA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
V bilanci stanja družba izkazuje naslednja neopredmetena in opredmetena sredstva:
Tabela 2: Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
Postavka
31.12.2014 31.12.2013
Indeks
2013/2014
Dolgoročne premoženjske
pravice
Druge naprave in opreme
SKUPAJ

9.830

12.157

81

145.238
155.068

199.632
211.789

73

Neopredmetena dolgoročna sredstva
Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi so v družbi evidentirani računalniški programi,
ki niso bili oslabljeni, saj ni ugotovljenih razlik med knjigovodsko vrednostjo in
nadomestljivo vrednostjo. Na dan 31.12.2014 znaša neodpisana vrednost neopredmetenih
sredstev 9.830 EUR in se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšala za 19%.

Opredmetena osnovna sredstva
Družba v poslovnih knjigah izkazuje posebej osnovna sredstva za opravljanje posameznih
gospodarskih javnih služb in posebej osnovna sredstva za opravljanje drugih dejavnosti.
Izkazuje jih po vrstah in lastniku (Občina Gornja Radgona) in zanje oblikuje dolgoročne
pasivne časovne razmejitve. Posebej prikazuje tudi vsa brezplačno pridobljena osnovna
sredstva od Občine Gornja Radgona in zanje oblikuje razmejitve. Prav tako posebej prikazuje
tudi sredstva, ki jih je pridobila iz občinskih proračunskih sredstev (investicijski prihodek
Občine Gornja Radgona) ter vsa ostala osnovna sredstva, ki jih ima v svoji lasti in jih je
kupila iz lastnih finančnih sredstev. Dejstvo je, da jih ni krepila niti slabila, kajti knjigovodska
vrednost ni odstopala od tržne vrednosti. Ob koncu leta 2014 znaša sedanja vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev 145.238 EUR oz. za 27% manj kot v preteklem letu.
Amortizacija se obračunava po predpisanih davčnih stopnjah in nadzorni odbor ni ugotovil
odstopanj.
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Inventurna komisija je popisala vsa osnovna sredstva s stanjem na dan 31.12.2014. Sklep o
imenovanju komisije za popis osnovnih sredstev, ki so v lasti podjetja, št. 004-01/215-201401/ZE, z dnem 16.12.2014, je izdal direktor javnega podjetja. Iz zapisnikov inventurnih
komisij ni razvidno, da bi komisija v celoti predlagala odpis dotrajanih osnovnih sredstev, ki
se nahajajo na seznamu izločenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2014. Prav tako so bili
izločeni računalniki, ki se še vedno nahajajo v arhivu javnega podjetja in ne obstaja zapisnik o
uničenju tovrstnih osnovnih sredstev.
Pojasnilo Komunale:
Menimo, da je odpis osnovnih sredstev možen kdaj koli med letom in ni nujno vezan na
inventuro, ki je običajno izvršena na zadnji dan v letu. Sredi leta je direktor sprejel sklep o
izločitvi starih računalnikov in logično je, da smo jih z dnem izločitve iz uporabe izločili tudi
iz registra osnovnih sredstev, kar ima za posledico, da jih pri inventuri konec leta v registru
osnovnih sredstev več ni bilo in jih zato inventurna komisija tudi ni mogla uvrstiti na seznam
ob inventuri izločenih osnovnih sredstev.
V skladišču hranimo računalnike zato, ker si z rezervnimi deli pomagamo pri vzdrževanju
nekaterih enako starih računalnikov, ki jih še imamo v uporabi.
Nadzorni odbor smatra, bi izločene računalnike med letom morala obravnavati tudi
inventurna komisija in jih zajeti v seznam izločenih osnovnih sredstev.
a) NOVE NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV
Tabela 3: Pregled treh največjih nabav osnovnih sredstev v letu 2014
Osnovno sredstvo
Datum Dobavitelj
Nabavna
računa
vrednost
Terensko vozilo Dacia Duster
Climber kosilnica
Tovornjak Mercedes Benz

9.10.2014 Summit leasing

8.300

17.10.2014 DBS Leasing
19.6.2014 Mihael Rožman
s.p.

5.979
7.100

SKUPAJ

21.379

Tri največje nabave osnovnih sredstev znašajo 21.379 EUR, kar predstavlja 64% vseh novih
nabav v letu 2014. Vse nabave osnovnih sredstev, skupaj z drobnim inventarjem, znašajo
33.212 EUR in za 9.212 EUR presegajo planirane vrednosti v načrtu investicijskih vlaganj, ki
je bil sprejet v januarju 2014, kot del poslovnega načrta družbe za poslovno leto 2014.
Vlaganja v letu 2014 so namreč v načrtu investicijskih vlaganj bila omejena. Predvidevali so
nabavo traktorske prikolice, posodobitev informacijskega sistema ter zagotovitev opaže za
gradbišče. Vse ostale naložbe so predmet obdelave v investicijskem programu:
- Oprema za samostojni odvoz odpadkov.
- Oprema za lasten odvoz grezničnih gošč ( ali cisterna za traktor + traktor ali specialno
vozilo za odvoz gošč).
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Pojasnilo Komunale:
Večja dolgoročna vlaganja so bila v planu primarno vezana na pričakovane proračunske
»obljube«, ki se niso realizirale in so bile kljub prvotni umestitvi kasneje ob rebalansu
izločene. Realizacija vlaganj se je zreducirala na najnujnejše, in sicer:
- Dacia Duster za nadomestno vozilo zaradi izločitve
- Kosilnica – zaradi težav z obstoječo kosilnico, ki se uporablja tudi za zimsko službo,
- Tovornjak – manjše tovorno vozilo, ki je nadomestilo zelo slabo uporaben Iveco
Obenem smo se na veliko srečevali s težavami lastnika pri zapiranju medsebojnih obveznosti.

b) IZLOČENA OSNOVNA SREDSTVA
Nadzorni odbor je pregledal izločena osnovna sredstva v letu 2014, katerih sedanja vrednost
je znašala 42.518 EUR. Podrobneje je nadzorni odbor pregledal postopke prodaje osnovnega
sredstva: tovorno vozilo Iveco Trakker.
Nadzorni svet je na 6. redni seji z dne 28.2.2014 sprejel sklep o prodaji predmetnega vozila,
ki je postalo funkcionalno manj uporabno. Opravljena je bila sodna cenitev s strani zunanjega
izvajalca Objektiva d.o.o.. V cenitvenem poročilu je zapisano, da je bila poštena tržna
vrednost vozila IVECO TRAKKER AD260 T38 pri cenitvi določena po nabavnovrednostnem in tržnem pristopu.
Pri vrednotenju poštene tržne vrednosti so bile upoštevane nastale poškodbe, starost vozila,
prevoženi km, tržni položaj ter splošna ohranjenost vozila. Po vseh naštetih korekcijah je
cenilec ugotovil, da znaša poštena tržna vrednost za tovorno vozilo IVECO TRAKKER
AD260 35.451 EUR na dan ocenjevalnega poročila. Navedena cena ne vsebuje DDV. Pri tem
je izhajal iz vira Eurotax, kjer je vrednost novega vozila na datum prodaje določena v višini
85.424 EUR. Upoštevani so bili naslednji odstotki: 20,5% za amortizacijo + 5% korekcijo km
+ 10% za splošno stanje vozila + za 6% ponudba/povpraševanje, kar znaša 41,5%. Torej
41,5% od vrednost novega tovornega vozila po Eurotaxu 85.424 EUR = 35.451 EUR brez
DDV.
Tovorno vozilo Iveco Trakker je bilo nabavljeno 1.7.2011, po nabavni vrednosti 60.000 EUR.
Na dan prodaje je znašala neodpisana vrednost 42.000 EUR.
Objavljena sta bila dva razpisa, kjer je bila cena znižana na 32.940 EUR. Direktor javnega
podjetja mag. Zlatko Erlih je predlagal, da se kamion proda edinemu zainteresiranemu
ponudniku. Z istim kupcem so se dogovorili, da so nabavili njegovo starejše tovorno vozilo.
Tovorno vozilo je bilo prodano kupcu Mihael Rožman s.p., št. računa 140188, dne 16.6.2014
po ceni brez DDV 30.100 EUR.
Tabela 4: Pregled vrednosti tovornega vozila za prodajo
Osnovno sredstvo
Vrednost
Nabavna vrednost
Sedanja vrednost
Vrednost, dosežena ob prodaji

60.000
42.000
30.100

Razlika – izguba ob prodaji

11.900
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Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. je tako ustvarilo poslovne odhodke v višini 11.900
EUR. Ob tem je od nabave do konca leta 2014 imelo podjetje za 1.377 EUR dodatnih
stroškov za nabavljeno tovorno vozilo, saj se je izkazalo, da je bilo potrebno marsikaj
postoriti, preden je bilo vozilo uporabno.
Nadzorni odbor ugotavlja, da tovrstna prodaja osnovnega sredstva ni potekala v skladu z
načeli dobrega gospodarja, saj je podjetje iz tega naslova ustvarilo izgubo v višini 13.277
EUR, namesto da bi sledilo ustvarjanju minimalnega prihodka iz naslova prodaje osnovnega
sredstva.
Pojasnilo Komunale:
O neuporabnosti tovornjaka Iveco je bil direktor seznanjen ob nastopu v službo s strani
tehničnega direktorja, o tem so razpravljali tudi delovodji. Zato je od začetka njegovega
mandata na mizi predlog, da se vozilo odproda.
Sprva smo bili mnenja, da se za tovornjak išče dodatna dela, a smo bili pri tem absolutno
neuspešni. Ob predlogu, da se ga usposobi za zimsko službo, so bila zopet pojasnila teh.
služb, da je za te namene funkcionalno neuporaben. Pri iskanju kupca, ki je bilo, kar nekaj
časa neuspešno, predvsem zaradi previsoke cene (vozilo smo skušali prodati za vrednost, ki
ne bi povzročila izgube), smo spoznali, da bo treba sredstvo prodati pod neodpisano
vrednostjo. Iskali smo torej najboljšo med slabimi rešitvami, kjer pa razen ene ponudbe
nismo imeli alternative.
O tej temi je razpravljal prejšnji NS, ki je po daljšem premišljevanju direktorja končno potrdil
predlog direktorja, da se odprodaja izvrši, saj je bilo jasno, da vozilu pada vrednost in je le
vprašanje kakšna izguba bo s prodajo narejena.

2.2.1.2 ZALOGE
Družba je imela na koncu leta na zalogi material za popravila in obnovo vodovodnih sistemov
(vodovodni material, vodovodni števci in ostali potrošni material). Zaloge so vodene po
metodi FIFO. Na dan 31.12.2014 so zaloge materiala znašale 11.449 EUR in so bile za 4.462
EUR manjše, kot v letu 2013. V celotnem obdobju 2014 je bilo prevzetega materiala za
56.646 EUR in izdanega materiala za 45.196 EUR. Najpogostejši dobavitelji materiala so
SIM Radenci, Mercator d.d. in Zagožen d.o.o..

Tabela 5: Pregled zalog materiala
Postavka
31.12.2014 31.12.2013

Zaloge materiala

11.449

15.911

Indeks
2013/2014
72

Skladiščno knjigovodstvo se vodi po posamezni kartici materiala. Prejeti material se knjiži na
podlagi prevzemnic, kjer je osnova prejeti račun. Za izdani material se v skladišču izda
izdajnica, s katero se razknjiži posamezni material na skladiščni kartici. Ob koncu meseca se
izdajnice materiala v glavno knjigo knjižijo na podlagi temeljnice. Dokument kot zbirna
izdajnica v pravem pomenu besede ne obstaja, ampak je zbir, ki ga naredi računovodkinja,
zgolj pripomoček za formiranje temeljnice.
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Primer izdajnice št. IZ/19/14 z dne 3.3.2014, ki je bila izdana v vrednosti 121,22 EUR. Kot
prilogo dobimo posebni obrazec za popis porabljenega materiala, izdanega 3.3.2014 za
Mariborski vodovod (Ptujska cesta, Stavešinci), podpisan je le prejemnik, manjkal je podpis,
kdo je izdal blago.
Inventura zaloge materiala se opravi enkrat letno, kjer se ugotavljajo viški in manjki.
Inventurna komisija je popisala skladiščni material s stanjem na dan 31.12.2014. Sklep o
imenovanju komisije za popis materiala, št. 004-01/215-2014-01/ZE, z dnem 16.12.2014, je
izdal direktor javnega podjetja.
Nadzorni odbor ugotavlja, da je sicer vzpostavljen sistem skladiščnega poslovanja, vendar bi
bilo potrebno pri listinah za prenos iz zalog v stroške priložiti podpisane prevzemnice in
izdajnice, česar ob samem nadzoru ni bilo ugotovljeno.
Pojasnilo Komunale:
Se strinjamo z ugotovitvijo NO – gre za površno izvajanje osnovnih nalog s strani zaposlenih,
o čemer že teče diskusija v podjetju.

2.2.1.3 TERJATVE
Družba izkazuje v svojih poslovnih knjigah za leto 2014 :
- terjatve do kupcev iz leta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014
- oslabitev kratkoročnih terjatev do kupcev iz leta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 in 2014.
Večina izdanih računov se nanaša na zaračunavanje oskrbe s pitno vodo in odvajanje čiščenje
komunalnih odpadnih voda, kjer so kupci večinoma gospodinjstva.
Pri izvajanju gospodarskih javnih služb in ostale tržne dejavnosti pa so naročniki večinoma
gospodarske družbe in občine. Predstavljamo deset največjih kupcev:
Tabela 6: Deset največjih kupcev v letu 2014, po prometu
Zap.
Kupec
Promet
št.
1.
Občina Gornja Radgona
788.151
2.
Mariborski vodovod d.d.
75.705
3.
SGP Pomgrad – gradnje d.o.o.
18.150
4.
Tehbo d.o.o.
12.081
5.
CP Murska Sobota d.d.
8.636
6.
KS Gornja Radgona
7.076
7.
Radenska d.d.
6.909
8.
Knuplež d.o.o.
6.366
9.
Fisa d.o.o.
4.417
10.
OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
3.730
SKUPAJ
931.221
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Pri pregledu izdanih računov smo se posvetili predvsem računom izdanim Občini Gornja
Radgona, ker bremenijo občinski proračun oz. predstavljajo porabo javnih sredstev:
• javna snaga, čiščenje javnih površin, površin za pešce, zelenih površin in zimsko javno
službo v mestu Gornja Radgona po pogodbi št. 439/2006-P,
• zimsko službo na občinskih cestah v občini Gornja Radgona po pogodbi št. 438/2006-P,
• redno letno vzdrževanje in zimsko službo na občinskih cestah v občini Gornja Radgona po
pogodbi 438/2006-P,
• zimsko službo v mestu Gornja Radgona po pogodbi št. 439/2006-P in
• popravilo vodovodnega omrežja.
Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da se za posamezne sklope izdajajo mesečne situacije, na
katerih je opravljen obračun izvedenih del. Dela so obračunana po Ceniku storitev družbe
Komunala Radgona d.o.o. za Občino Gornja Radgona za leto 2014. Za vsa izvedena dela se
vodijo gradbeni dnevniki, ki jih pred izstavitvijo računa potrdijo nadzorniki Občine Gornja
Radgona. Pri pregledu se je ugotovilo, da so gradbeni dnevniki podpisani tako s strani
izvajalca del, kot s strani nadzornikov Občine Gornja Radgona in da ni razhajanj med
dnevniki in zaračunanimi količinami na izdanih račun.
•

PREGLED ODPRTIH POSTAVK KUPCEV NA DAN 31. 12. 2014

Saldo odprtih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2014 znaša 561.759 EUR. Podrobnejši
pregled v spodnji tabeli.
Tabela 7: Pregled salda odprtih kupcev na dan 31.12.2014
Konto
Saldo 31.12.2014
Zapadlo
Nezapadlo
120000 - voda
136.972
69.503
67.469
120001 - ostalo
424.787
226.905
197.882
SKUPAJ
561.759
296.408
265.351

Tabela 8: Razčlenitev zapadlega salda po zapadlosti
Konto
120000 - voda
120001- ostalo
SKUPAJ

do 30
dni

od 31 do 60 dni
12.579
60.551
73.130

od 61 do 90 dni

8.868
79.277
88.145

Tabela 9: Pregled kupcev na dan 31.12.2014
Kupec
Skupni dolg
Občina Gornja Radgona
Stavbar gradnje d.o.o.-v stečaju
Legartis d.o.o.
SGP Pomgrad d.d.
ARCONT d.d.
Občina Radenci
ZD Gornja Radgona
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nad 90 dni

6.463
46.004
52.467

41.593
41.073
82.666

Zapadlo
354.175
36.066
4.290
10.548
2.880
2.197
1.790

176.070
36.066
4.290
2.880

Tabela 10: Pregled kupcev za vodarino na dan 31.12.2014
Kupec
Skupni dolg
Zapadlo
Reflex d.o.o.
10.892
Panvita mir d.d.
9.813
Občina Gornja Radgona
6.103
Elti d.o.o.
5.060
Novak Avgust, Ida
3.265
DSO-GR d.o.o.
2.286
Kotnik Elizabeta
2.251

8.742
4.049
3.929
3.227
2.225

Na dan 31. 12. 2014 je 66 kupcev za vodo predanih v tožbo v skupni vrednosti 18.396 EURin
6 kupcev ostalih storitev v vrednosti 37.865 EUR. Največji dolžnik v tožbi je Stavbar gradnje
d.o.o., ki pa je v stečaju, največji posamezni toženi dolžnik za vodo pa dolguje 1.368 EUR.
V letu 2014 so se opravili odpisi terjatev, ki se jih ne da izterjati v višini 17.789 EURod tega
enemu dolžniku v višini 15.863 EUR(temeljnica 56/2015).
Dolžnikom se sproti obračunavajo tudi zamudne obresti za nepravočasno poravnane
obveznosti.
Podjetje na dan 31. 12. 2014 ni imelo odprtih danih predujmov.

2.2.1.4 DENARNA SREDSTVA
Družba ima odprte tri poslovne račune. Odprti so pri Novi ljubljanski banki, DBS in
Reiffeisen Krekovi banki. Družba v letu 2014 ni vodila blagajne za prodajo gramoza fizičnim
in pravnim osebam.

2.2.1.5 OBVEZNOSTI
Družba je v letu 2014 izkazovala dolgoročne poslovne obveznosti v višini 126 EUR.
Evidentirala je tudi naslednje kratkoročne obveznosti:
- obveznosti do dobaviteljev v višini 151.428 EUR,
- obveznosti na podlagi predujmov v višini 4.253 EUR,
- obveznosti do zaposlenih v višini 57.872 EUR,
- obveznosti do bank in druge finančne obveznosti v višini 29.202 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti v višini 4.464 EUR in
- obveznosti do državnih institucij in druge obveznosti v višini 81.520 EUR.
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•

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV NA DAN 31.12.2014

V bilanci stanja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. na dan 31.12.2014 so izkazane
kratkoročne obveznosti na kontu 220 v znesku 151.428 EUR. V primerjavi z letom 2013 je
znesek višji za 14.961 EUR ali 11 %.

Tabela 11: Pregled kontov kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev
Konto

Obveznost

220

Dobavitelji v državi

31.12.2014 31.12.2013
151.428

136.467

Razlika

Indeks
2014/13
14.961
111

Seznam odprtih postavk na kontu 220 na dan 31.12.2014 je izdelan po datumih zapadlosti. Od
skupnega salda odprtih postavk v znesku 151.427 EUR je na dan 31.12.2014 zapadlo 4.104
EUR. Zneski, ki so zapadli v plačilo do 31.12.2014, so bili v celoti poravnani v roku treh dni.
Obveznosti do dobaviteljev, po zapadlosti, v skupnem znesku 151.427 EUR, so naslednji:
• 90 in več dni 645,57 EUR,
• do 90 dni 3.243,99 EUR,
• do 60 dni 0,30 EUR,
• do 30 dni 214,18 EUR in
• nezapadle obveznosti 147.323,67 EUR.
V nadaljevanju seznam 10 največjih dobaviteljev po prometu, ki so ga v letu 2014 opravili z
javnim podjetjem Komunala Radgona d.o.o..

Tabela 12: Seznam 10 največjih dobaviteljev po prometu v letu 2014
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naziv dobavitelja
OBČINA GORNJA RADGONA
RADENSKA D.D.
CP MURSKA SOBOTA
ZAGOŽEN D.O.O.
MIRKO VOGRINEC S.P.
MOL SLOVENIJA D.O.O.
ELEKTRO CELJE ENERGIJA
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
ELEKTRO MARIBOR D.D.
MERCATOR D.D.
SKUPAJ

Promet
155.695
108.079
69.114
63.542
36.376
32.016
20.101
19.712
18.819
15.507
538.961

Pojasnilo Komunale Radgona:
Zamik plačil dobaviteljem v letu 2014 v povprečju znašal 3 dni.
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Saldo na dan
31.12.2014
34.876
17.116
22.451
12.679
8.102
3.723
2.819
0
2.098
1.472
105.336

2.2.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Tabela 13: Podatki iz izkaza poslovnega izida
Postavka
31.12.2014
v EUR
Prihodki
Prihodki od poslovanja
1.471.909
Drugi poslovni prihodki
159.078
Finančni prihodki
2.857
Drugi prihodki
0
Celotni prihodki
1.633.844
Odhodki
Stroški blaga, materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija in prevrednot. odhodki
Finančni odhodki
Ostali drugi stroški
Drugi odhodki
Celotni odhodki
Celotni dobiček
Davek iz dobička
Čisti dobiček

31.12.2013 Indeks
v EUR 2014/13
1.485.665
120.694
3.376
0
1.609.735

99
132
85
0
101

249.918
536.223
688.938
64.399
5.985
50.812
1.499
1.597.774

212.266
661.029
614.068
64.854
6.468
15.922
419
1.575.026

118
81
112
99
93
319
358
101

36.070
3.634
32.436

34.709
5.465
29.244

104
66
111

Celotni prihodki družbe v letu 2014 so se povečali za 24.109 EUR oz. za 1 % v primerjavi z
letom 2013. Prav tako so se povečali odhodki za 22.748 EUR oz. za 1 % v primerjavi s
preteklim letom. V strukturi celotnih prihodkov predstavlja prihodek od poslovanja 99,8 %
delež, finančni prihodki predstavljajo 0,2 %.
Celotni odhodki so v letu 2014 znašali 1.597.774 EUR. Med odhodki predstavljajo največji
delež stroški dela (43,1 %), stroški blaga in materiala (15,6 %), stroški storitev (33,6%),
stroški amortizacije (4,1 %), 3,6 % delež pa predstavljajo stroški financiranja in ostali stroški.
Čisti dobiček je v letu 2014 znašal 32.436 EUR in je bil v primerjavi s preteklim letom za
11% višji, kar je odraz dobrega in gospodarnega ravnanja v celotnem poslovnem letu 2014.

2.2.2.1 PRIHODKI
2.2.2.1.1 POSLOVNI PRIHODKI
Družba je v letu 2014 ustvarila 1.630.987 EUR poslovnih prihodkov, kar je za 13.756 EUR
oz. 1,51 % manj kot v letu 2013. Vrsta prihodkov po dejavnostih družbe je prikazana v
spodnji tabeli, ki prikazuje čiste prihodke od prodaje proizvodov in storitev v državi v višini
1.471.909 EUR.

15

Tabela 14: Vrsta prihodkov od prodaje v letu 2014 in 2013
Vrsta prihodka
31.12.2014 31.12.2013
Indeks
v EUR
v EUR 2014/13
Oskrba s pitno vodo,
356.062
356.457 99,88919
omrežnina vodovodov
Vzdrževanje števcev
70.670
70.177 100,7025
Omrežnina kanalizacije
28.721
28.843 99,57702
Komunalne odpadne
80.434
75.797 106,1177
vode
Vzdrževanje čistilnih
32.342
33.524 96,47417
naprav, vgradnje MKČ
Soglasja in nadomestila
16.156
14.320 112,8212
Odprava defektov,
56.033
80.093 69,95992
plakatiranje
Vzdrževanje javnih
197.009
223.639 88,09242
površin
Vzdrževanje cest in
371.799
490.638 75,77868
mestnih ulic
Vodovodne storitve in

262.683

112.177 234,1683

1.471.909

1.485.665 99,07408

komercialne dejavnost
SKUPAJ

Največji delež v strukturi prihodkov (25 %) predstavljajo prihodki iz naslova vzdrževanja cest
in mestnih ulic. Te prihodke plačuje Občina in so se, v primerjavi z letom 2013, zmanjšali za
24 % oz. 118.839 EUR. Za nekaj več kot 2 x so se povečali prihodki za vodovodne storitve in
komercialne dejavnosti v primerjavi s preteklim letom. Nadomestila Občine in soglasja so se,
v primerjavi z letom 2013, povečala za 12%. Razlog povečanja prihodkov vodovodnih
storitev in komercialnih dejavnosti je pridobitev poslov – izvedba vodovodnega sistema C,
kot podizvajalci za montažo sistema za nosilca MV.
Druge poslovne prihodke v skupni višini 159.078 EUR predstavljajo prihodki iz naslova
subvencije omrežnine vodovoda in kanalizacije v višini 31.782 EUR, prevrednotovalni
poslovni prihodki v višini 7.541 EUR, refundacije plač in materialnih stroškov programa
javnih del v višini 118.181 EUR in prihodki iz naslova opominov in tožb v višini 1.574 EUR.

2.2.2.1.2 FINANČNI PRIHODKI IN DRUGI PRIHODKI
Finančne prihodke v skupni višini 2.857 EUR sestavljajo finančni prihodki iz naslova
pozitivnih obresti na denarna sredstva na poslovnih računih in iz naslova zamudnih obresti do
več manjših kupcev. V letu 2013 so znašali finančni prihodki 3.376 EUR in so se v letu 2014
zmanjšali za 519 EUR oz. za 15% glede na dosežene prihodke preteklega leta.
V letu 2014 družba ni evidentirala drugih prihodkov v izkazu poslovnega izida.
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2.2.2.1 ODHODKI
2.2.2.1.1 Prevozni stroški - KILOMETRINA
Povračila prevoznih stroškov z lastnimi prevoznimi sredstvi v državi za leto 2014 znašajo
2.283,71 EUR.
Nadzorni odbor je pregledal tudi potne naloge in ugotovil, da ponekod niso natančno, za vsak
dan, navedene relacije, na katerih se je opravljal prevoz z lastnim ali službenim vozilom
(datum prevoza, relacija prevoza od do, čas prevoza, prevoženo km in stanje števca na
službenem vozilu). Vsi navedeni obvezni podatki so potrebni in omogočajo nadzor nad
opravljenimi prevozi z lastnimi in s službenim vozilom.
Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. razpolaga z naslednjim voznim parkom:
- 5 tovornih vozil,
- 2 traktorja,
- 1 JCB,
- 1 mini bager in
- 6 drugih vozil (kombi in osebna vozila).

Pojasnilo Komunale:
Se strinjamo z ugotovitvijo NO – gre za površno izvajanje osnovnih nalog s strani zaposlenih,
o čemer že teče diskusija v podjetju.

2.2.2.1.2 STROŠKI DEL IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in drugi izdatki zaposlenim, skupaj s prispevki delodajalca za socialno varnost, so v
izkazu poslovnega izida prikazani pod rubriko Stroški dela. V celotni strukturi stroškov
znašajo stroški dela 43% vseh doseženih stroškov v letu 2014.
Iz evidence zaposlenih na dan 31. 12. 2014 je razvidno, da je v javnem podjetju Komunala
Radgona d.o.o. 24 zaposlenih, kar je 1 manj kot na dan 31.12.2013. V letu 2014 so 1
zaposlitev za določen čas spremenili v zaposlitev za nedoločen čas. Ena zaposlena se je
upokojila.
•

STROŠKI PLAČ IN DRUGI STROŠKI DELA

Stroški plač in drugi stroški dela 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 stroški dela, do katerih
so upravičeni zaposleni. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so realizirana v letu
2014 v skupni višini 604.081 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 65.061
EUR oz. 12 % več, kot so doseženi stroški plač in drugi stroški dela v letu 2013.
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•

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so prispevki na bruto plače, ki jih delodajalci
plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih in sicer prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek
za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
so v letu 2014 znašali v skupni višini 84.857 EUR, kar predstavlja 13% več, kot so doseženi v
letu 2013.

Slika 2: Pregled gibanja vseh stroškov dela v letih 2012 -2014

Slika 2 prikazuje gibanje vseh stroškov dela v opazovanem obdobju od 2012 do 2014. Stroški
dela so se najprej v letu 2013 znižali, nato pa v letu 2014 povečali za 74.870 EUR oz. za 12%
glede na preteklo leto.
V letu 2014 so bila v finančnem planu načrtovana sredstva za strošek dela v višini 440.000
EUR, kar je 17% manj, kot v preteklem letu. V letu 2014 so bila sredstva za plače izplačana v
višini 439.157 EUR, kar je za 843 EUR manj od načrtovanih oz. 15.030 EUR več, kot so
bila izplačana v letu 2013.
Pojasnilo Komunale:
Delodajalec zaposlenim ne plačuje premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega
zavarovanja. Zaposleni si sami plačujejo kolektivno nezgodno zavarovanje.
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Tabela 15: Pregled stroškov plače zaposlenih

Plače zaposlenih
Načrtovana sredstva
Realizirana sredstva
Razlika med načrtovanimi in
realiziranimi sredstvi

2013
2014
v EUR v EUR
530.000 440.000
424.127 439.157

Indeks
2013/2014
83
103

105.873

843

0,79

25
10

24
10

0,96
100

Komunala Radgona d.o.o. - zaposleni
Javni delavci

Tabela 16: Pregled dodatkov, izplačanih za leto 2014, v bruto znesku
Mesec

Poslovna

Osebna

Dodatek za

uspešnost

uspešnost

Nadure

Dodatek za

Dodatek za

povečan

stalno

pripravljenos

obseg dela

pripravljenos

t na domu

t na domu
JANUAR

/

3.004,46

358,16

1.283,80

265,65

1.191,02

FEBRUAR

/

2.474,56

331,96

405,75

323,86

1.044,68

MAREC

/

2.683,44

279,54

/

339,86

1.128,79

APRIL

/

2.528,64

270,81

/

356,05

1.128,68

MAJ

/

2.303,21

288,28

/

356,04

1,188,70

JUNIJ

/

2.577,80

253,33

/

370,76

1.167,73

JULIJ

/

3.011,47

297,01

/

406,07

1.150,45

AVGUST

/

2.138,91

218,39

/

370,76

1.211,50

SEPTEMBE

/

2.804,51

340,69

/

376,96

1.211,66

OKTOBER

/

2.869,65

358,16

293,11

406,07

1.197,15

NOVEMBER

11.500,00

2.876,93

331,96

/

370,76

1.163,95

DECEMBER

8.397,45

2.960,24

349,43

885,06

388,41

1.228,13

SKUPAJ

19.897,45

32.233,82

3.677,72

2.867,72

4.331,25

12.823,74

R

V letu 2014 je bilo izplačanih za 75.831,70 EUR bruto vseh dodatkov pri plači, kot so dodatki
za poslovno uspešnost (nagrada ob koncu leta), osebna uspešnost (mesečna stimulacija),
dodatek za povečan obseg dela, nadure, dodatek za stalno pripravljenost na domu, dodatek za
pripravljenost na domu.
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a) POSLOVNA USPEŠNOST

Za izplačilo poslovne uspešnosti so naslednje podlage:
• Sklep direktorja, št. 019-01/2014-01/ZE z dne 28.11.2014
Poslovna uspešnost se izplača vsem zaposlenim na dan 31.12.2014, v skladu s 44. členom
Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, poslovna uspešnost glede na celoletno prisotnost
na delu in sicer maksimalno 1.000 EUR bruto na zaposlenega in najmanj 500 EUR bruto na
zaposlenega. Dodeli se zaposlenim minimalno 500 EUR bruto do maksimalno 1.000 EUR
bruto, glede na prisotnost na delovnem mestu.
• 4. člen Plačilo za poslovno uspešnost - Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 94/04, 8/05, 71/05, 14/06, 43/06 – ZKolP, 82/06, 66/07, 18/08, 5/09,
10/10, 10/10, 95/10, 14/11, 62/11, 74/11 in 19/12) pravi, da se delodajalec in reprezentativni
sindikat v podjetju dogovorita o načinu izplačila plačila za poslovno uspešnost na podlagi
doseženih rezultatov poslovanja glede na plan.
Do tega plačila je upravičen delavec, ki je na dan izplačila v delovnem razmerju. Delavec je
upravičen do sorazmernega dela plačila za poslovno uspešnost glede na njegovo prisotnost na
delovnem mestu.
• Sklep št. 67 – Nadzorni svet, dne na svoji 1. izredni seji 13.12.2014
Poslovna uspešnost - 1. del se izplača v višini 500 EUR bruto za vse zaposlene enako, drugi
del gibljivo, glede na prisotnost na delovnem mestu.
• Sklep št. 68 – Nadzorni svet, dne na svoji 1. izredni seji 13.12.2014
Sklep se nanaša na izplačilo nagrade direktorju podjetja za uspešno vodenje podjetja – vendar
je bilo potrebno predhodno definirati pravni temelj za izplačilo.
Nadzorni odbor ugotavlja, da je izplačilo poslovne uspešnosti za zaposlene bilo izvršeno v
dveh deli, prvi del je bil pri plači za november (datum izplačila 5.12.2014) in drugi del pri
plači za december (datum izplačila 5.1.2015). Poslovne uspešnosti za direktorja podjetja
nismo zasledili, zato je nadzorni odbor zaključil, da bi bilo potrebno realizirati tudi poslovno
uspešnost za direktorja, saj so zaposleni bili deležni nagrade za poslovno leto 2014, direktor
družbe pa tovrstne nagrade ni prejel.
Pri tem je nadzorni odbor preverjal, kako so bili sklepi pravočasno sprejeti in ugotovil, da je
prvi del poslovne uspešnosti bil izvršen dne 5.12.2014, na osnovi sklepa direktorja z dne
28.11.2014, nadzorni svet pa je soglasje k temu sklepu podal šele 13.12.2015.

Pojasnilo Komunale:
Uporablja se stari utečen način ugotavljanja delovne uspešnosti.
Za tehnične službe pripravi predlog tehnični direktor; njega, vodjo računovodstva in
sodelavce v računovodstvu oceni direktor sam, upošteva pa tudi sugestije in predloge
računovodkinje na njegov pisni predlog.
V letu 2014 smo opravili večji obseg dela in ob ugotavljanju finančnega poslovanja pred
koncem leta je obstajala možnost, da se delavce v tej zvezi tudi nagradi. Slednje smo želeli
opraviti ob izplačilu plače za november, in smo o tem obvestili tudi člane NS.
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b) DODATEK OZ. NADOMESTILO ZA PRIPRAVLJENOST NA DOMU
• Sklep direktorja št. 004-01-50/2007-01/DV izdan dne 01.3.2007 in velja od 1.3.2007 –
kjer pripada nadomestilo za čas pripravljenosti na domu po urah pripravljenosti v višini 10%
osnovne plače za določen čas oz. do preklica. Na plačilni listi je prikazano pravilno, v skladu
s podanim sklepom, kjer je dodatek obračunan v obliki bruto zneska.
Sklep direktorja št. 018-01-01/2006-01/DV izdan dne 10.2.2006 in velja za nazaj, od
1.1.2006 – kjer pripada zaposlenemu nadomestilo za čas pripravljenosti na domu po urah
pripravljenosti v višini 10% osnovne plače za določen čas oz. do preklica. Na plačilni listi je
za zaposlenega prikazan dodatek za pripravljenost kot bruto znesek (10% od bruto plače) in
istočasno dodatek za pripravljenost - obračun kot ure.
Čeprav gre za vsebinsko isti dodatek – pripravljenost na domu, je narejen pri izbranemu
zaposlenemu obračun na dveh različnih postavkah, kar se z vidika zakonodaje izključuje.
Nadzorni odbor je ugotovil, da je potrebno pravilnost tega obračunanega dodatka ponovno
preučiti, saj takšni obračuni niso v skladu z veljavno zakonodajo. Kolektivna pogodba
komunalnih dejavnosti sicer vključuje le dodatek za pripravljenost na delo v višini 10%
vrednosti urne postavke osnovne plače za vsako začeto uro pripravljenosti, drugega dodatka
na področju pripravljenosti na domu namreč ne vključuje. Nova kolektivna pogodba z dne
4.6.2015 pa celo povečuje odstotek iz 10 % na 15% osnovne plače, zato je še toliko bolj
pomembno, da se to področje znotraj javnega podjetja sistemsko uredi.

Pojasnilo Komunale:
Področje je urejeno tako, kot je bilo v preteklosti.
Pripombe so umestne, ureditev področja pa se odlaša, zaradi dejstva, ker se ni vedelo, ali
bomo prevzeli upravljanje CČN in predvsem upravljanje vodooskrbe, ki še v tem trenutku ni
rešeno. Sicer računam, da bomo z novo organizacijo zadeve usklajevali s kolektivno pogodbo
in pri tem odpravili tudi te zadeve, ki so diskutabilne.

c) DODATEK ZA POVEČANI OBSEG DELA
Na podlagi 35. člena Statuta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. je direktor s sklepom
št. 004-01-210/2011-01 z dne 5.12.2011 izdal sklep o izplačevanju mesečne stimulacije v
višini 20% na osnovi bruto plače zaradi nadomeščanja zaposlenih (večji obseg del).
Nadzorni odbor je ugotovil, da je dodatek na plačilnih listih pravilno obračunan.

d) DODATNO POVEČANJE PLAČE
•

Sklep o začasnem povečanju plače je izdan zaposlenemu dne 4.6.2014 v skladu s
pooblastili, kjer je direktor družbe izdal sklep zaradi začasnega povečanja strokovnih
zadolžitev, ki obsegajo strokovno sodelovanje v projektnih timih zadolženih za izgradnjo
vodovodnega sistema KRAK C in kanalizacijskega sistema v Občini Gornja Radgona,
katerega se financira iz kohezijskih sredstev, tako da se poveča osnovna bruto plača.
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Nadzorni odbor je ugotovil, da se je na takšen način plača zaposlenemu povečala za 30% in bi
bilo pravilneje, če bi se namesto sklepa o povečanju plače izdal aneks k osnovni pogodbi o
zaposlitvi. Tovrstno povečanje plače ima namreč obsežnejše finančne učinke, kot sklepi
preostali dodatkov, saj se je povečala osnovna plača, s tem pa tudi vsi izračunani dodatki,
vezani na plačo (nadomestilo za dopust, nadomestilo za bolniško, minulo delo), kar pomeni
dvig bruto urne postavke, ki je osnova za izračun vseh preostalih dodatkov na plačo.
Pojasnilo Komunale:
Zadeva je bila urejena tako na sugestijo lastnika, saj smo delavcu naložili dodatna dela.
Rešitev je bila v tistem trenutku smiselna, saj nismo imeli druge relativno hitre rešitve.
Manjkajoči pravilniki in njihova priprava ter sprejemanje so del procesa, ki smo ga začeli z
reorganizacijskim modelom, katerega osnutek je na eni zadnjih sej obravnaval NS podjetja v
donedavni sestavi. Z razrešitvijo »vodovodnih upravljavskih« težav bomo imeli jasno
izhodišče, v katero smer bo šel razvoj in posledična organizacija podjetja. Kritika je
utemeljena in se kot direktor podjetja zavedam navedenih problemov, a jih, zagotovo tudi v
pomanjkanju kadra in opisanih nerešenih razvojno organizacijskih dilem, za enkrat odlagam
na čas, ki prihaja.

Nadzorni odbor ugotavlja, da javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. sploh ne razpolaga s
Pravilnikom o plačah, zato tudi niso opredeljeni kriteriji za dodelitev osebne uspešnosti in
drugih dodatkov k plači. Nikjer ni definirana najvišja višina odstotka izplačanih posameznih
dodatkov in trenutno potekajo izplačila na osnovi utečene prakse iz preteklosti.
Delovno uspešnost delavca v obliki mesečne stimulacije ugotavljata in ocenjujeta vsak mesec
direktor in tehnični direktor. Prav tako podata sklep o izplačilu nadur posameznemu
zaposlenemu direktor in tehnični direktor, vendar to ni urejeno z internim aktom, ki bi takšen
način izplačevanja dodatkov podrobneje urejal.
V 40. členu Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je sicer zapisano, da mora biti
vsakemu delavcu pri izplačilu plače vročen pisni obračun, ki mora vsebovati vse za pravilni
obračun zahtevane podatke, med drugim tudi tarifni in plačilni razred. Pri pregledu plačilnih
listov je nadzorni odbor ugotovil, da plačilne liste ne vsebujejo podatkov o tarifnem razredu,
pogodbe o zaposlitvi vsebujejo le navedbo količnika, ne pa tudi plačilnega razreda. Zaposleni
imajo v pogodbi napisani le bruto znesek, čeprav 9. člen kolektivne pogodbe komunalnih
dejavnosti določa, da je v pogodbi o zaposlitvi naveden tarifni in plačni razred. S tem je
zaposlenim onemogočeno, da bi napredovali v višji plačni razred.
Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela predlagamo, da se spet ponovno uvede izjava,
kjer zaposleni ob nastopu na delovno mesto poda pisno izjavo za povračilo stroškov prevoza
na delo in z dela. Izjava naj vključuje naslednje podatke:
1. bivališče,
2. kraj, od koder se zaposleni dejansko vozi na delo,
3. razdalja od bivališča do delovnega mesta (v kilometrih),
4. razdalja od kraja, od koder se zaposleni dejansko vozi na delo do delovnega mesta (v
kilometrih),
5. vrsta in cena javnega prevoza.
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•

VODENJE EVIDENCE PRISOTNOSTI

Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. vodi ročno evidenco prisotnosti zaposlenih na
delovnem mestu. Za ta namen imajo na razpolago naslednje obrazce za vodenje delovnega
časa:
• Dovolilnica za koriščenje letnega dopusta vsebuje naslednje podatke: datum izdaje,
delavec, koristi letni dopust, datum od do, podpis zaposlenega in odgovornih oseb.
• Evidenca o delu preko delovnega časa vsebuje naslednje podatke: delavec, datum od do,
preko delovnega časa opravljal naslednje naloge, podpis delavca, podpis direktorja, podpis
skupinovodja.
• Dovolilnica za koriščenje (pridobljenih preko rednega delovnega časa) vsebuje naslednje
podatke: delavec, se dovoli koriščenje ur, datum od do, skupaj, podpis delavca, podpis
skupinovodje, podpis direktorja.
Nadzorni odbor ugotavlja, da je z ročnim vodenjem evidence prisotnosti zaposlenih na
delovnem mestu precej zamudnega dela, kar lahko vodi tudi do večjega števila napak in
posledično nepravilnega obračuna plač. Prav tako je težko dnevno slediti odsotnosti
zaposlenih in beležiti na drugi strani ustvarjenje presežkov ur, ki se kasneje opredelijo kot
nadure za izplačilo. Nadzorni odbor predlaga, da se razmisli o elektronskem vodenju
delovnega časa, ki bi sicer bil vzpostavljen na dveh mestih, eden v prostorih Občine Gornja
Radgona, drugi na bazi (kjer se vsako jutro zberejo zaposleni, da na zboru delavcev dobijo
dnevne zadolžitve, prevzamejo vozila za delo na terenu, ob koncu delovnika pa predajo
delovno opremo in službena vozila). Program bi tako avtomatsko izračunal stroške dodatne
malice in prevozne stroške za zaposlene, zato bi odpadlo dodatno delo z ročnim vodenjem
evidenc. Smiselnost registracije ure vidi nadzorni odbor tudi v tem, da bi lahko lažje sledili
razporeditvi in realizaciji delovnih ur, koliko zaposlenih je dnevno razvrščenih na posamezna
stroškovna mesta.
Dnevno bi tako vodje služb svojim zaposlenim opredelili, koliko časa so namenili
določenemu stroškovnemu mestu (vodovod, javna snaga, komercialne dejavnosti, vzdrževanje
cest). Takšno opredeljevanje delovnih ur zaposlenih je osnova za oblikovanje cen storitev, v
skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, s katerimi javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. neposredno
posega na občinski proračun in proračun posameznih gospodinjstev Občine Gornja Radgona.
Nadzorni odbor meni, da je vodenje natančne evidence prisotnosti zaposlenih pomembna
postavka v strukturi cene gospodarske javne službe, zato je temu področju potrebno nameniti
posebno pozornost.

Pojasnilo Komunale:
Predlog NO o elektronskem vodenju delovnega časa je smiseln in sodi v področje
posodabljanja procesov, ki bodo sledili, ko bodo na voljo denarna sredstva.
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2.2.2.1.3 DONACIJE
Tabela 17: Pregled prejemnikov donacij v letu 2014
Zap
. št.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Prejemnik donacije

Pravna podlaga

ŠNK RADGONA, Cesta na
stadion, 9250 Gornja Radgona,
ki ga zastopa predsednik Bojan
Erlih
SHOTOKAN KARATE-DO
KLUB GORNJA RADGONA,
Partizanska cesta 25, 9250
Gornja Radgona, ki ga zastopa
predsednik Anton Rožman
GLASBENO DRUŠTVO
»BOMBA«, Gubčeva cesta 8,
9252 Radenci, ki ga zastopa
Tomi Šoštarič – Shurda
ZDRUŽENJE ŠOFEROV IN
AVTOMEHANIKO Gornja
Radgona, Panonska 5, 9250
Gornja Radgona, ki ga zastopa
predsednik Vlado Kovačič
JEEP KLUB – VETERAN,
Kajuhova ulica 50,9000 Murska
Sobota, ki ga zastopa predsednik
Štefan Jančarič
ŠPORTNO DRUŠTVO
REKREACIJA, Cankarjeva 14,
9250 Gornja Radgona, ki ga
zastopa predsednik Lojze Filipič
POLICIJSKO VETERANSKO
DRUŠTVO »SEVER« ZA
POMURJE, Ulica arhitekta
Novaka 5, 9000 Murska Sobota,
ki ga zastopa predsednik društva
Drago Ribaš,
SKUPAJ

POGODBA O DONATORSTVU
za razvoj in delovanje vseh selekcij
ŠNK Radgona ter razvoj in
delovanje društva
POGODBA O DONATORSTVU
za razvoj in delovanje vseh selekcij
SHOTOKAN KARATE-DO
KLUBA Gornja Radgona ter za
razvoj in delovanje društva
DONACIJA za snemanje
samostojnega glasbenega albuma
oziroma cd-ja
VLOGA ZA DONATORSTVO pri
izvajanju programov šoloobveznih
otrok (Kaj veš o prometu,
kolesarski izpiti, prvi šolski dan,
dan mobilnosti in drugo)
DONACIJA za potovanje v
Normandijo z vojaškimi vozili
Willys in v ameriških uniformah
pod slovensko zastavo
DONACIJA za izvajanje
rekreacijskega delovanja (treningi
in košarka ob torkih) in finančnega
plana
DONACIJA za svečanost ob 20.
obletnici obstoja (vabilo)

Znesek
1.200,00
EUR

600,00 EUR

300,00 EUR

50,00 EUR

50,00 EUR

200,00 EUR

100,00 EUR

2.500 EUR

V letu 2014 je bilo nakazanih za 2.500 EUR donacij različnim organizacijam in društvom.
Najvišja donacija je znašala 1.200 EUR in je bila nakazana ŠKN RADGONA.

2.2.3 PREGLED IZDANIH RAČUNOV
Dejavnost družbe
Komunala Radgona d.o.o. je v letu 2014 opravljalo dejavnost v skladu s Pogodbo o najemu
infrastrukture in izvajanja GJS – oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalnih
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odpadnih vod, dejavnosti v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarskih javnih služb in ostale
tržne dejavnosti.
Podjetje je skladno s pogodbo skupaj s podizvajalci v letu 2014 vzdrževalo:
• lokalne ceste v dolžini 60.825 m,
• javne poti v dolžini 139.085 m,
• krajevne mestne ceste v dolžini 5.236 m,
• zbirne mestne ceste v dolžini 5.095 m.

Vzdrževanje občinskih cest in javnih poti – letno vzdrževanje
Vzdrževanje občinskih cest in javnih poti v letnem času poteka od 15. marca pa do 14.
novembra. Zajema pa nujna popravila cestišč, ki jih je poškodovala zima, obenem pa
vzdrževanje potrebnega stanja cest, ki prispevajo k zagotavljanju prometne varnosti:
• pregledniška služba,
• cestarska dela,
• košnja, odstranjevanje trave in žaganje vej ob cestah,
• izkopi jarkov,
• odvažanje materiala na deponije,
• košnja bankin,
• strojno čiščenje propustov,
• odrezovanje bankin,
• postavljanje prometnih znakov,
• krpanje udarnih jam,
• gramoziranje makadamskih cest.
Vrednost izvajanja navedenih del je bila 189.688 EUR.

Vzdrževanje občinskih cest in javnih poti – zimska služba
Zimska služba na področju cest zagotavlja relativno normalne vozne razmere na cestiščih v
času zime.
Obseg del pa je odvisen od izdatnosti snežnih padavin. Podjetje zagotavlja permanentno
pripravljenost od 15. novembra do 14. marca. V letu 2014 je bilo snežnih padavin manj, kot
običajno, kljub temu je podjetje izvajalo dela, ki zajemajo:
• pregledniško delo na cestah,
• postavljanje in odstranjevanje snežnih kolov na občinskih cestah,
• permanentno dežurstvo nad stanje na cestah,
• posipavanje cestišč in cestnih objektov,
• pluženje cestišč in drugih cestnih objektov,
• frezanje snega.
Vrednost izvajanja navedenih del je bila 176.738 EUR. Gre za obseg, ki je v celoti financiran
iz proračuna Občine Gornja Radgona.
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Javna snaga – storitve
V mestu Gornja Radgona se je v okviru javne snage v letu 2014 izvajalo letno vzdrževanje in
zimska služba. Opravila, ki so se vršila v mestu, so podobna tistim, ki se izvajajo na področju
celotne občine:
• ročno čiščenje površin,
• čiščenje površin s pometalnim strojem,
• košnja z raznimi kosilnicami,
• delo z motornimi žagami,
• kamionski in kontejnerski odvoz odpadnega materiala in snega,
• pluženje in frezanje snega ter posipavanje površin,
• čiščenje cestišč in javnih površin po zimski službi,
• pregledniška služba in zimska dežurstva.
Vrednost navedenih del je znašala 193.047 EUR.

Mestni park
V mestnem parku je v letu 2014 podjetje skrbelo in nadzorovalo le tehnično delovanje
fontane. Vsa ostala opravila so se izvajala s pomočjo javnih del direktno s strani Občine
Gornja Radgona.
Vrednost del ni dosegla niti 4.000 EUR.

Vodooskrba – prodaja vode
Podjetje je v letu 2014 prodalo 459.761 m3 vode. Trend prodane količine vode se je usmeril
navzdol, saj so bile prodane količine vode manjše kot leta 2013, ko je bila količina manjša kot
leta 2012. Se pa je občutno povečala izguba vode, ki znaša v letu 2014 - 46,37 % (leta 2013 –
40,60 %). Izguba je večja tudi v primerjavi z drugimi sistemi v sosedstvu in jo je potrebno
zmanjšati. Je pa v letu 2014 že potekala izgradnja vodovoda in je bilo precej vode porabljene
za izvajanje t.i. tlačnih preizkusov.
Skupna vrednost prodane vode (samo vodarina) za gospodinjstva, ustanove in podjetja je
znašala 299.170 EUR.

Odvajanje komunalnih odpadnih vod – kanalščina
V letu 2014 je podjetje izvajalo storitev odvajanja odpadnih vod in sicer v obsegu:
• 163.764 m3 komunalnih odpadnih vod,
• 139.161 m3 industrijskih odpadnih vod.
Prihodek od odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša 80.434 EUR.
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Inventarizacija in vzdrževanje vodomerov
Konec leta 2014 je znašalo stanje vodomerov 2.010 kom. V okviru storitev podjetje vrši
zamenjavo vodomerov, ki se izvaja v 5 letnem ciklusu. Do konca leta 2014 je podjetje
zamenjalo 377 vodomerov in nekoliko zaostalo za planom, kar pa je posledica angažiranosti
pri gradnji vodovnega sistema C.
Prihodki od vzdrževanja vodomerov so znašali 70.670 EUR.

Odprava defektov
Dve interventni skupini sta v letu 2014 zabeležili na vodovodnem omrežju 56 izrednih
dogodkov (leta 2013 – 69), večjih ali velikih okvar na cevovodih. V začetku leta 2014 je bil
tudi večji defekt na primarnem cevovodu v Podgradu.
Prihodki od odprave defektov so znašali 45.392 EUR.
Omrežnina za vodovod
V letu 2014 je podjetje odjemalcem zaračunalo 56.892 EUR omrežnine. Gre za prihodek , ki
ga podjetje plača lastniku vodovodne infrastrukture t.j. Občini Gornja Radgona v obliki
najemnine. Skupni znesek najemnine je znašal 68.581 EUR. Razlika 11.959 EUR predstavlja
vrednost subvencije, ki jo pokriva občinski proračun. Slednje bo potrebno spremeniti s
korekcijo cene pri omrežnini za vodovodni sistem.

Omrežnina za kanalizacijo
V letu 2014 je podjetje odjemalcem zaračunalo 28.721 EUR omrežnine. Gre za prihodek, ki
ga mora podjetje plačati lastniku kanalizacije t.j. Občini Gornja Radgona v obliki najemnine.
Skupni strošek najemnine za kanalizacijsko infrastrukturo je znašal 48.544 EUR. Razlika
19.823 EUR predstavlja vrednost subvencije, ki jo pokriva občinski proračun. Tudi to bo v
bodoče potrebno spremeniti s korekcijo cene pri omrežnini za kanalizacijo.

•

OBLIKOVANJE CEN STORITEV

Za oblikovanje cen storitev se uporablja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12).
Cenik za gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo velja od 01. 07. 2013. Cena znaša za
najmanjši vodomer DN 13, DN 15 0,6507 EUR za m3 brez DDV. Omrežnina vodovoda znaša
pri najmanjšem vodomeru 1,1000 EUR na mesec brez DDV. DDV za navedene storitve znaša
9,5 %.
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Cenik za gospodarske javne službe – odvajanje voda velja od 01. 07. 2013. Cena znaša za
najmanjši vodomer za komunalne vode 0,1640 EURz a m3, za industrijske vode pa 0,3850
EUR za m3 brez DDV. Omrežnina kanalizacije znaša 1,2200 EURna mesec brez DDV. DDV
za navedene storitve znaša 9,5 %.
Vlada Republike Slovenije je za leto 2014 določila ceno za osnove vodnih povračil za rabo
vode, naplavin in vodnih zemljišč in znaša 0,0638 EUR za m3, za vodne izgube pa 0,0250
EUR za m3 brez DDV. Višina vzdrževalnine priključka za uporabnike vodovnih omrežij pa
velja od 01. 01. 2009 in znaša za najmanjši vodomer 2,4380 EUR na mesec brez DDV.
Okoljska dajatev za obremenitev voda za leto 2014 znaša 0,5283 EUR za m3 brez DDV.
DDV za vse navedene storitve znaša 9,5 %.
Stroški se vnesejo v posebne obrazce za oblikovanje cen storitev. Najprej se naredi primerjava
izpisov R4 in R7 po bruto bilanci za posamezno poslovno leto. Nato se bruto bilanca prikaže
po stroškovnih mestih, pri čemer se v nadaljevanju izločijo komercialne dejavnosti. Nato se
stroški plač delijo po posebnem ključu, kjer je največ težav pri določitvi ustreznega sodila. Za
tiste zaposlene, ki so razporejeni po posameznih področjih dela (npr. vodovod, kanalizacija)
običajno ni težav z določanjem ustreznega % njihove plače na posamezna stroškovna mesta.
Problem so tisti zaposleni, pri katerih je neposredno težko določiti, koliko dnevnih opravil
pade na posamezno stroškovno mesto. Pri delitve plač posrednih delavcev uporabljajo
navodilo direktorja, ki določi ključ delitve na osnovi izkušenj in sistemizacije delovnih mest,
iz katerih je razvidno, kaj delajo.
Naslednji korak je razdelitev neposrednih in posrednih stroškov in prihodkov. Glede na višino
določenih neposrednih stroškov se izračuna % za razdelitev posrednih stroškov. Ob tem se
upošteva, da se iz mase posrednih stroškov izvzamejo stroški javnih del. Tako dobljena
osnova za delitev posrednih stroškov je pomembna za nadaljnjo razporejanje stroškov in po
istem principu tudi poteka razdelitev posrednih prihodkov. Vsi razdeljeni stroški se na koncu
vnesejo v pripravljene obrazce za izračun cene, kjer se posebej prikažejo stroški za omrežnino
in vodarino.
Pod omrežnino spadajo:
- stroški amortizacije ali najema osnovnih sredstev,
- stroški zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroški odškodnine,
- stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod,
- stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti,
- plačilo za vodno pravico in
- odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnin.
Pod vodarino se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev
javne službe in vključujejo naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
– stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni
vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– druge poslovne odhodke.
28

Izračunana lastna cena za leto 2014 znaša 0,7250 EUR/m3, aktualna prodajna cena pa znaša
0,6507 EUR/m3.
Na stroškovnem mestu vodovod beleži javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. v letu 2014
izgubo, v višini 7.677 EUR.
Za lažje in natančne izračune stroškov dela v kalkulaciji cen storitev je nadzorni odbor
ugotovil, da bi bilo potrebno sistemsko urediti evidentiranje porabe delovnega časa na
segmentu javne gospodarske službe.
Prav tako je nadzorni odbor predlagal, da bi pri delitvi posrednih stroškov dela zaposlenih, ki
jim je težko opredeliti stroškovno mesto, upoštevali isti ključ, kot se uporablja pri delitvi
posrednih prihodkov.
Smiselno je, da se ključ delitve zapiše v interni akt in se pri delitvi stroškov in prihodkov
vsako leto uporabljajo enotna merila, kar zagotavlja primerjavo podatkov med posameznimi
leti.

2.2.4 PREGLED PREJETIH RAČUNOV
Prejeti računi se ob prejemu najprej ročno zabeležijo v evidenco prejete pošte dobijo pečat
prejeto dne in št. pošte). Knjigo prejete pošte vodimj računalniško – knjigo prejetih računov
pa ročno. Nato vso pošto pregleda direktor. Pregledano pošto direktor vrne v tajništvo, kjer se
prejeti računi vpišejo v knjigo prejetih računov, od koder dobijo številko iz knjige prejetih
računov. Šele potem se signirajo na likvidatorje (delovodji oz. ostali, ki so odgovorni za
posamezni račun) in razdelijo v mape posameznim likvidatorjem, ki račun pregledajo in
likvidirajo, tako, da račun podpišejo ali zavrnejo. Računi so odloženi v registru prejetih
računov po posameznih mesecih po vložnih številkah. Za leto 2014 je Komunala Radgona
d.o.o. prejela skupaj 1576 računov.

Pojasnilo Komunale:
To, da se prejeti računi pred razdeljevanjem v mape posameznim likvidatorjem vpišejo v
knjigo prejetih računov je ključnega pomena za notranje kontrole – torej, da se račun ne
more izgubiti npr. v predalu nekoga.

Nadzorni odbor je pregledal finančno dokumentacijo po vložnih številkah, kot sledi:
• vložna št. 1206/2014 – Stanko Kotnjek s.p., za prevoz materiala, v skupni vrednosti
1.807,63 EUR. Prevoz je bil opravljen 2.11.2014. Podlage (pogodbe/naročilnice) ni. Rok
plačila 30.11.2014, znesek je knjižen na konto 411100- Stroški storitev cestnega prometa;
•

vložna št. 1301/2014 – Radenska d.d. za dobavo vode, v skupni vrednosti 8.173,29 EUR.
Podlaga je dogovor med Občino Gornja Radgona in Radenska d.d. iz leta 2000, št.
104/2003-P. Storitev je bila opravljena 30.10.2014, rok plačila 29.12.2014, znesek je
knjižen na konto 419000- Stroški storitev, distribucija vode;
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•

vložna št. 1217/2014 – Čeplak vulkanizerstvo d.o.o., za menjavo gum, v vrednosti
1.808,77 EUR. Podlage (pogodbe/naročilnice) ni. Rok plačila 15.12.2014. Znesek je
knjižen na konto 412300- in 404200 – Odpis drobnega inventarja avtogume;

•

vložna št. 1271/2014 – Klöcher Basalt, z dne 07.11.2014, za gramoz, v vrednosti 347,38
EUR - Podlage (pogodbe/naročilnice) ni, le pooblastilo kdo lahko v imenu podjetja dvigne
blago. Rok plačila 11.11.2014. Znesek je knjižen na konto 400000- Stroški materiala ,
400002- Material za vzdrževanje cest.

•

vložna št. 1512/2014 – Micromedica .o.o. za vzdrževanje sistema telemetrije, v skupni
vrednosti 362,34 EUR. Podlaga je pogodba H08-06 z decembra 2014. Storitev je bila
opravljena 30.12.2014, rok plačila 30.1.2015, znesek je knjižen na konto 416900 – Stroški
vzdrževanja telemetrije;

•

vložna št. 1557/2014 – MOL Slovenija d.o.o., v vrednosti 919,86 EUR z dne 05.01.2015.
Podlaga je pogodba, rok plačila 04.02.2015. Znesek je knjižen na konto 402200 - Stroški
bencina;

•

vložna št. 1553/2014 – Converta d.o.o., za stroške izterjave z dne 31.12.2014, v vrednosti
2.480,94 EUR – podlaga pogodba: pogodba z dne 24.11.2014. Rok plačila 13.01.2015.
Znesek je knjižen na konto 416201-Stroški izterjave;

•

Vložna št. 1558/2014 – Telekom Slovenije, za stroške telefonije z dne 03.01.2015, v
vrednosti 1.139,08 EUR – podlaga pogodba o naročniškem razmerju. Rok plačila 09. 02.
2015. Znesek je knjižen na konto 419300 – Stroški telefona;

•

Vložna št. 1561/2014 – Radenska d.d., zamudne obresti, v vrednosti 17,48 EUR. Rok
plačila 08. 01. 2015. Znesek knjižen na konto 757001 – Zamudne obresti od dobaviteljev;

•

Vložna št. 1564/2014 – Storitve Mirko Vogrinec s.p. , opravljanje zimske službe, v
vrednosti 1.239,59 EUR – zaračunano po pogodbi št. 01/2012, čeprav v tem obdobju že
velja aneks št. 1 k osnovni pogodbi z dne 14.11.2013. Rok plačila 28. 02. 2015, plačano 3.
3. 2015. Znesek knjižen na konto 410203 – Zimska služba;

Pri pregledani finančni dokumentaciji, knjiženi na konto 220, je Nadzorni odbor Občine
Gornja Radgona ugotovil sledeče:
- K računom priložene dobavnice niso povsod podpisane s strani odgovornih oseb v javnem
podjetju Komunala Radgona d.o.o., zato je ponekod vprašljiva resničnost naročenega
blaga oz. opravljene storitve.
- Pri prejetih računih za gorivo je potrebno nameniti večji nadzor nad uporabo službenih
kartic, zato predlagamo, da se v interni akt zapiše, kdo vse lahko koristi službeno kartico,
način uporabe službene kartice (prevzem, vračilo kartice) in da se ena kartica veže le na
eno službeno vozilo. S tem bi preprečili morebitne zlorabe in možnost točenja goriva z
različnimi službenimi karticami.
- Nekateri računi nimajo vseh pravnih podlag za knjiženje, kar pomeni, da ni z dobaviteljem
sklenjene pogodbe o sodelovanju ali ni izdane naročilnice, na osnovi katerih, je posel
stekel.
- Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. bi naj upoštevalo tudi Zakon o Javnem
naročanju, saj bi tako zagotavljajo gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in
doseglo cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo finančnih
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-

sredstev. Nadzorni odbor je ugotovil, da se ne upoštevajo določila predmetnega zakona.
Javno podjetje tako ne izbira vsaj dveh ponudnikov ali izvaja poslov preko javnih naročil,
ampak enostavno izbirajo ponudnike prosto, brez pridobitve primerljivih ponudb. Pri tem
se lahko zgodi, da takšne ponudbe niso najugodnejše. Primer: javno podjetje bil lahko
vsako leto znova izvedlo zbiranje ponudb za posip in pluženje, s čimer bi zagotovili
cenejše delovanje zimske službe v Občini Gornja Radgona. Prav tako ni letnih
primerljivih ponudb za druge izvajalce, ki opravljajo redna vzdrževalna dela ali ponujajo
storitve skozi celotno leto.
Večjo pozornost je potrebno nameniti vzpostavljanju notranjih kontrol prejetih računov,
kjer se cena na računu preveri s ceno v pogodbi ali v ponudbi, česar sedaj ni mogoče, ker
ni primerljivih ponudb ali sklenjenih pogodb z vsemi dobavitelji.

Pojasnilo Komunale:
ZJN – način je utečen že iz preteklosti - Glede na to, da gre za primer zimske službe, kjer so
utečene rute in izvajalci, ki poznajo celoten teren, ki jim je dodeljen, menimo, da je s tem
zagotovljeno relativno hitro odstranjevanje snega, posipavanje in podobno, kar je predvsem v
funkciji varnosti naših občanov in drugih udeležencev v prometu na občinskih cestah in javnih
poteh.
Notranja kontrola – se strinjamo s predlogom NO.

Tabela 18: Pregled prejetih računov in pripadajočih naročilnic
Dobavitelj
Datum
Opis
naročilnice
Objektiva d.o.o.

št. 02/2014-S,
dne 05.03.2014

Bevog d.o.o.

št. 13/2014-S,
dne 18.7.2014

Gradbeništvo Franc
Kocmut s.p.

Vrednost
z DDV

Izdelava sodnega ocenjevalnega
poročila o rabljenem tovornem
vozilu znamke Iveco Trakker
AD260
Gostinske storitve nadzorni svet

216,60

št. 24/2014-S,
dne 2.12.2014

Izkop in zaspi za mini čistilno
napravo v Hercegovščeku

100,00

Strojni izkopi Mihael
Rožman s.p.

št. 21/2014-S,
dne 16.10.2014

Izgradnja hišnih vodovodnih
priključkov (izkop-zasip) -25 kom

2.000,00

SGP POMGRAD GRADNJE d.o.o.

št. 15-2014-S,
dne 17.9.2014

Asfaltiranje BB 11k v debelini 60
mm

1.644,06

Strojni izkopi Mihael
Rožman s.p.

št. 21/2014-S,
dne 16.10.2014

Izgradnja hišnih vodovodnih
priključkov (izkop-zasip) - 8 kom

640,00

55,10

Nadzorni odbor je ugotovil, da pri večini računov, kjer ni podlage prodajne pogodbe o
sodelovanju, ni tudi naročilnice. Primer pregledanih računov, kjer so priložene pripadajoče
naročilnice, kaže, da je ista naročilnica bila uporabljena pri dveh različnih prejetih računih
izvajalca Strojni izkopi Mihael Rožman s.p., enkrat za 25 kom, drugič za 8 kom, čeprav se
naročilnica nanaša na 25 kom.
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Pojasnilo Komunale:
Menimo, da je pravna podlaga za knjiženje račun, ki ga je likvidator podpisal in s tem potrdil
resničnost nastalega poslovnega dogodka - nabave. Vsi ostali dokumenti (naročilnica,
pogodba in še kaj) so le dodatne podlage k računu, s katerimi se potrjuje nastanek
poslovnega dogodka - nabave.
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3 UGOTOVITVE, ZAKLJUČKI, PRIPOROČILA OZ. PREDLOGI
3.1 Ugotovitve in zaključki
1. Računovodski izkazi za leto 2014 so sestavljeni v skladu s Slovenskimi
računovodskimi standardi SRS 2006.
2. Nov statut javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. je bil sprejet dne 10.7.2014 na
predlog nadzornega sveta.
3. Nadzorni svet po novem statutu sestavljajo trije člani, dva predstavnika ustanoviteljice
in en predstavnik zaposlenih.
4. Revizijo računovodskih izkazov za leto 2014 je opravila revizijska hiša Revidicom
d.o.o., ki je svojo poročilo neodvisnega revizorja podala dne 30.6.2015.
5. Vrednost pasive in aktive na dan 31.12.2014 znaša 793.440 EUR, kar pomeni 11%
večja vrednost, kot je bila dosežena na dan 31.12.2013.
6. V letu 2014 znaša nove nabave opredmetenih in neopredmetenih sredstev 32.212 EUR,
kar presega za 9.212 EUR planirane vrednosti v načrtu investicijskih vlaganj, ki je bil
sprejet v januarju 2014, kot del poslovnega načrta družbe za poslovno leto 2014.
7. Na dan 31.12.2014 znaša neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev 9.830 EUR in
se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšala za 19%.
8. Ob koncu leta 2014 znaša sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev 145.238
EUR oz. za 27% manj kot v preteklem letu.
9. V letu 2014 je sedanja vrednost izločenih osnovnih sredstev znašala 42.518 EUR.
Podrobneje je nadzorni odbor pregledal postopke prodaje tovornega vozila Iveco
Trakker.
10. Na dan 31.12.2014 so zaloge materiala znašale 11.449 EUR in so bile za 4.462 EUR
manjše, kot v letu 2013.
11. Kratkoročne poslovne terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2014 znašajo 498.371 EUR in
so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 28 %.
12. Gradbeni dnevniki so podpisani tako s strani izvajalca del, kot s strani nadzornikov
Občine Gornja Radgona, zato nadzorni odbor ni ugotovil razhajanj med dnevniki in
zaračunanimi količinami na izdanih račun.
13. V letu 2014 so se opravili odpisi terjatev, ki se jih ni dalo izterjati v višini 17.789 EUR,
od tega enemu dolžniku v višini 15.863 EUR.
14. Na dan 31.12.2014 so izkazane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku
151.428 EUR in so v primerjavi z letom 2013 višje za 14.961 EUR ali 11 %.
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15. Celotni prihodki družbe v letu 2014 so znašali 1.633.844 EUR in so se povečali za
24.109 EUR oz. za 1 % v primerjavi z letom 2013.
16. Celotni odhodki so v letu 2014 znašali 1.597.774 EUR so se povečali za 22.748 EUR
oz. za 1 % v primerjavi z letom 2013.
17. Čisti dobiček je v letu 2014 znašal 32.436 EUR in je bil v primerjavi s preteklim letom
za 11% višji, kar je odraz dobrega in gospodarnega ravnanja v celotnem poslovnem
letu 2014.
18. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so realizirana v letu 2014 v skupni višini
604.081 EUR bruto in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 65.061 EUR
bruto oz. 12 % več kot v preteklem letu.
19. V letu 2014 je bilo izplačanih za 75.831,70 EUR bruto vseh dodatkov pri plači, kot so
dodatki za poslovno uspešnost (nagrada ob koncu leta), osebna uspešnost (mesečna
stimulacija), dodatek za povečan obseg dela, nadure, dodatek za stalno pripravljenost
na domu, dodatek za pripravljenost na domu.
20. V letu 2014 je bilo nakazanih za 2.500 EUR donacij različnim organizacijam in
društvom. Najvišja donacija je znašala 1.200 EUR in je bila nakazana ŠKN
RADGONA.

3.2 Priporočila in predlogi

1. Prodaja tovornega vozila Iveco Trakker je potekala z izgubo v višini 13.277 EUR, zato
predlagamo, da se v bodoče ravna bolj gospodarno in razmisli o vseh morebitnih možnosti
prodaje osnovnega sredstva z minimalnim dobičkom.
2. Predlagamo, da se v Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. jasno opredeli,
kdo je lahko član nadzornega sveta javnega podjetja, kot predstavnik zaposlenih. Sedaj se
dogaja, da prihaja do konflikta interesov, ker je član nadzornega sveta tehnični direktor, ki
je istočasno predstavnik top managmenta. To pomeni, da dejansko preko nadzornega sveta
nadzira odločitve, ki jih je sam sprejel (npr. najprej predlaga prodajo vozila Iveco Trekker,
nato pa sam glasuje o tej prodaji v nadzornem svetu).
3. Izplačilo nagrade direktorju podjetja za uspešno vodenje podjetja v letu 2014 ni bilo
izvršeno, zato predlagamo, da se preučijo možnosti za njeno realizacijo.
4. Nadzorni odbor ugotavlja, da javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. sploh ne razpolaga
s Pravilnikom o plačah, zato tudi niso opredeljeni natančnejši kriteriji za dodelitev osebne
uspešnosti in drugih dodatkov k plači. Prav tako plače v pogodbah o zaposlitvi niso
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določene po plačilnih razredih, kot to zahteva kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti,
zato je zaposlenim onemogočeno, da bi lahko napredovali v višje plačne razrede.
5. Potrebno je ponovno preučiti pravilnost obračunanega dodatka za pripravljenost na domu
(v urah), saj takšni obračuni niso v skladu z veljavno zakonodajo.
6. Namesto sklepov o povečanju plače bi bilo pravilneje, da bi direktor izdal aneks k osnovni
pogodbi o zaposlitvi.
7. Zaposleni naj ob nastopu na delovno mesto podajo pisno izjavo za povračilo stroškov
prevoza na delo in z dela, saj je s tem strošek prevoza odobren tudi s strani zaposlenega.
8. Pripravi naj se interni akt, ki bo podrobneje uredil izplačilo nadur zaposlenim, da bi lahko
oba predstavnika top managmenta, to sta direktor in tehnični direktor, predlagala izplačilo
nadur ob predhodnem dogovoru s posameznim zaposlenim.
9. Predlagamo uvedbo elektronskega vodenja delovnega časa, ki bi sicer bil vzpostavljen na
dveh mestih, eden v prostorih Občine Gornja Radgona, drugi na bazi. Tako bi lahko lažje
sledili razporeditvi in realizaciji delovnih ur, koliko zaposlenih je dnevno razvrščenih na
posamezna stroškovna mesta. Podatki o opravljenih delovnih urah so ključni pri
oblikovanju cen storitev, v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, s katerimi javno podjetje
Komunala Radgona d.o.o. neposredno posega na občinski proračun in proračun
posameznih gospodinjstev Občine Gornja Radgona.
10. Uredi se naj notranji sistem javnega naročanja, ki trenutno ne deluje. Posamezni skrbnik
bi naj v skladu s pravili gospodarnega ravnanja poiskal najugodnejšega dobavitelja z
zbiranjem ponudb in z njimi sklenil pogodbo oz. mu izstavil naročilnico.
11. Nadzorni odbor predlaga, da bi se pri delitvi posrednih stroškov dela zaposlenih, ki jim je
težko opredeliti stroškovno mesto, upošteval isti ključ, kot se uporablja pri delitvi
posrednih prihodkov. Pri čemer bi bilo smiselno, da se ključ delitve zapiše v interni akt in
se pri delitvi stroškov in prihodkov vsako leto uporabljajo enotna merila, kar zagotavlja
primerjavo podatkov med posameznimi leti.
12. Pri prejetih računih za gorivo je potrebno nameniti večji nadzor nad uporabo službenih
kartic, zato predlagamo, da se v interni akt zapiše, kdo vse lahko koristi službeno kartico,
način uporabe službene kartice (prevzem, vračilo kartice) in da se ena kartica veže le na
eno službeno vozilo.
13. Večjo pozornost je potrebno nameniti vzpostavljanju notranjih kontrol prejetih računov,
kjer se cena na računu preveri s ceno v pogodbi ali v ponudbi, česar sedaj ni mogoče, ker
ni primerljivih ponudb ali sklenjenih pogodb z vsemi dobavitelji.
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PREDSEDNICA
NADZORNEGA ODBORA:
POOBLAŠCENCI ZA NADZOR:
dr. Suzana Bračič, l.r.

dr. Suzana Bračič, l.r.

Marta Njivar, l.r.
Zlatko Šajhar, l.r.
Marija Flegar , l.r.
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PREDLOG

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

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12 in 110/13) in 18. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja
Radgona na svoji ___. redni seji, dne ____________2015 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičninam:

1.
2.
3.

ŠTEVILKA
K.O.
190
195
208

NAZIV K.O.

PARC. ŠT.

KULTURA

Lomanoše
Zbigovci
Negova

575/2
583/7
1312/6

pot
pot
pot

POVRŠINA
v m2
116
88
566

ki so last Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, matična št.:
5880289000, do celote (1/1), se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.

Številka: 478-41/2012-U109
Datum: ________________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnine iz predlaganega sklepa, to so parc. št. 575/2, k.o. Lomanoše, parc. št. 583/7,
k.o. Zbigovci in parc. št. 1312/6, k.o. Negova, so po zemljiškoknjižnih podatkih grajeno javno
dobro lokalnega pomena in se nahajajo v naselju Lomanoše (k.o. Lomanoše), Zbigovci (k.o.
Zbigovci) in Lokavci (k.o. Negova). Nepremičnine v naravi ne predstavljajo več ceste, ampak
predstavljata del zemljišča pri stanovanjski hiši Lomanoše 36, njivo oziroma travnik v
Zbigovcih in del kolovozne poti pri stanovanjski hiši Lokavci 113.
Zaradi navedenega je potrebno navedenim parcelam ukiniti status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog sklepa obravnava in ga
sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim se ukine status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena za nepremičnine parc. št. 575/2 k.o. Lomanoše, parc. št. 583/7
k.o. Zbigovci in parc. št. 1312/6 k.o. Negova, ki v naravi niso več cesta.

Gornja Radgona, december 2015

PRIPRAVIL:
Danilo VLAJ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PREDLOG

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

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 91/00, 101/01, 26/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
4/03) in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na ….. seji, dne …….. sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Gornja Radgona za leto 2016

1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2016 znaša 0,001924 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Številka: 422-1/2015-U105
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 91/00, 101/01, 26/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
4/03), Občinski svet s sklepom določi vrednost točke za vsako leto. Vrednost točke pa se
določa do konca leta za naslednje leto in se usklajuje v skladu z rastjo cen življenjskih
potrebščin.
Občina Gornja Radgona je na osnovi Odloka obvezana vsako leto podati usklajene in
novelirane podatke Finančni upravi Republike Slovenije, ki je pooblaščena za odmero
nadomestila in izdajo odločb v skladu z davčnimi predpisi, istočasno pa smo jim dolžni
poslati tudi vrednost točke za odmero v naslednjem koledarskem letu.
Vrednost točke je bila zadnjič spremenjena za leto 2013 (upoštevan je bil indeks rasti cen
življenjskih potrebščin do vključno oktobra 2012) in od takrat znaša 0,001924 EUR. Po
podatkih statističnega urada RS znaša indeks rasti cen življenjskih potrebščin od novembra
2012 do vključno novembra 2015 100,3, predlagamo pa, da vrednost toče za leto 2016 ostane
nespremenjena in naj znaša 0,001924 EUR.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog sklepa obravnava in
sprejme.

V Gornji Radgoni, december 2015

PRIPRAVIL:
Daniel VEBERIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PREDLOG

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

Številka: 122-1/2015-U102
Datum: ……………

Na podlagi 6. člena Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15)
in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji …… redni seji, dne …….….. sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona odpiše višino odpusta dolgov s strani vrtca in osnovne šole.
Posamezni javni zavod lahko odpusti dolgove po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta
dolgov (Uradni list RS, št. 57/15 – v nadaljevanju zakon) dolžnikom, ki izpolnjujejo pogoje za
odpust dolga v skladu z zakonom, največ do skupne višine, kot sledi:
-

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona do skupne višine 3.409,09 €,

-

Osnovna šola Gornja Radgona do skupne višine 667,99 €.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga
Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15) v 6. členu določa, da
občina ustanoviteljica javnega zavoda določi, do katere višine lahko javni zavod odpusti dolgove.
2. Razlogi za sprejem sklepa
Občina Gornja Radgona je z Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije dne 23. 9. 2015
podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolgov na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo odpusta
dolgov (Uradni list RS, št. 57/15 – v nadaljevanju zakon). S tem je postala podpornik projekta. V
projekt so lahko vključeni tudi vsi javni vrtci in osnovne šole, katerih občina ustanoviteljica je med
podporniki projekta.
Zakon v 6. členu določa, da v primeru, ko dolg dolžnika izvira iz naslova neplačila vrtca oziroma
šolske prehrane v osnovnih šolah, skleneta dogovor o odpustu dolga dolžnik in javni vrtec oziroma
osnovna šola, pri čemer pa občina ustanoviteljica določi, do katere višine lahko javni zavod odpusti
dolgove. V ta namen je občinska uprava osnovni šoli in vrtec zaprosila za podatke, o dolgovih, ki
pridejo v poštev za odpust (zapadli do 31. 12. 2013, brez upoštevanja cenzusov dolžnikov – ta
podatek je mogoče preveriti samo po prejemu vloge dolžnika).
Dolg, ki se lahko odpusti po zakonu, je veljavna denarna obveznost dolžnika do upnika in je na dan
31. 12. 2014 zapadla za več kot 12 mesecev in glede katere v trenutku sklenitve dogovora med
upnikom in dolžnikom obstoji izvršilni naslov ali verodostojna listina ter zajema glavnico, obresti
in stroške.
Upravičenec do odpusta dolgov je po zakonu tisti dolžnik, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v
obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnik:
- denarne socialne pomoči ali
- varstvenega dodatka ali
- veteranskega dodatka ali
- otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
- otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o
pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko
družino.
Dolžnik je tudi oseba, ki je navedena v odločbi o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega
dodatka oziroma otroškega dodatka in se njeni dohodki in premoženje upoštevajo pri ugotavljanju
materialnega položaja v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Dolžnik
ne more biti fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu,
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Predlog sklepa je pripravljen na podlagi podatkov, ki jih je občinska uprava prejela od posameznih
upnikov. Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova takih dolgov, ki bi prišli v poštev za odpis po
zakonu, nima, zato v sklepu ni navedena.
V kolikor bodo upniki posameznemu dolžniku odobrili odpust dolga, morata upnik in dolžnik
najkasneje do 31. 1. 2016 skleniti dogovor o odpustu dolga, v katerem se dogovorita tudi o višini
dolga, ki se bo odpustil.
3. Ocena finančnih in drugih posledic:
Javni zavod, ki neizvršljivosti dolgov niso že upoštevali v preteklih poslovnih obdobjih, bodo
odpust dolgov upoštevali pri rednem poslovanju zavoda v letu 2015. V kolikor bi javnim zavodom
iz tega naslova nastal primanjkljaj, jim bo Občina Gornja Radgona zagotovila sredstva v letu 2016.
Gornja Radgona, december 2015
PRIPRAVILA:
Janja OSOJNIK, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PREDLOG

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

Številka: 013-2/2014-U112
Datum: ……………
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št.
1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji …… redni seji, dne …….….. sprejel
naslednji

SKLEP
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona odločno nasprotuje 54. členu, 55. členu in 56. členu
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, v katerih ta
določa višino finančnih sredstev za občine. Članice in člani občinskega sveta ugotavljamo, da
Vlada RS in Državni zbor s tako dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj
lokalne samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi
socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti. Prav tako pa državna raven deluje v
nasprotju s pravili pravne države, saj že nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z
Zakonom o financiranju občin.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona zahteva, da se 54., 55. in 56. člen Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leti 2016 in 2017 spremenijo tako, da se glasijo:
»54. člen
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na prebivalca.
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na prebivalca.
55. člen
Se črta.
56. člen
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4 % skupne
primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela
sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015.
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4 % skupne
primerne porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti
po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer
se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe
četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1. Sredstva investicijskega transfera se lahko v
skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne
in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta, vendar jih
organ upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi tudi nepovračljiv
davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.«
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Višina povprečnine, ki predstavlja izhodišče za izračun primerne porabe in tako prihodkov občine,
je še vedno predmet pogajanja med reprezentativnimi združenji občin in Vlado RS. Vlada RS
namreč predlaga povprečnino v višini 522 €, čeprav bi le ta, če bi bila v skladu z zakonodajo,
morala znašati že 652 €. Skupnosti občin ocenjujejo, da se s tem nadaljuje z posrednim in
neposrednim varčevanjem in siromašenjem državljank in državljanov, ki javne storitve plačujejo
preko dajatev in davkov. Zato županje in župani vseh treh predsedstev skupnosti vztrajajo na višini
povprečnine 536 €, s katero bodo lahko svojim občankam in občanom nudili storitve, ki jim v
skladu z zakonodajo tudi pripadajo. Ugotavlja se, da Vlada RS in Državni zbor s tako dodeljeno
višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še dodatno siromašita
prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti. Prav
tako pa državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj že nekaj let določa višino
povprečnine v nasprotju z Zakonom o financiranju občin.
Pomembno je, da se z navedenim dogajanjem seznani tudi naš občinski svet in s sprejetjem
predlaganega sklepa pripomore k uresničevanju predlaganih ciljev.
Skupnost občin Slovenije je na podlagi pobud občin vsem občinam posredovala predlog sklepa za
obravnavo in sprejem na sejah občinskih svetov.
Na izredni seji Državnega zbora dne, 1. 12. 2015 je namreč bil potrjen Zakon o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617). Kljub sprejetju ZIPRS1617 na
Skupnosti občin Slovenije menijo, da je sprejetje sklepov občinskih svetov, s katerimi se nasprotuje
določbam zakona smiselno, saj je zdaj, bolj kot kadarkoli prej, potrebno pokazati enotnost lokalne
samouprave v Sloveniji in izpostaviti resnost finančne situacije za občine in njihove prebivalce.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

Gornja Radgona, december 2015
PRIPRAVILA:
Dr. Tatjana FULDER, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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Številka: 013-2/2014-U112
Datum: 11.12.2015

PROGRAM DELA
OBČINSKE UPRAVE VEZAN NA DELO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2016
V letu 2016 se okvirno predvideva sledeče termine sej Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona:
10. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva
11. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva
12. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva
13. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva
14. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva
15. redna seja občinskega sveta
Seje delovnih teles za obravnavo gradiva

11. februar 2016 (četrtek)
3., 4. in 9. februar
7. april 2016 (četrtek)
31. marec, 4. in 5. april
16. junij 2016 (četrtek)
9., 13. 14. junij
29. september 2016 (četrtek)
22., 26. 27. september
3. november 2016 (četrtek)
25., 26. 27. oktober
22. december 2016 (četrtek)
15., 19. 20. december

Za obravnavo na sejah občinskega sveta se predvidevajo sledeči predlogi splošnih aktov:
1. Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – Dragan
KUJUNDŽIČ
2. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 (druga obravnava) – Dominika
FRAS
3. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (dvofazni postopek) – Dominika
FRAS
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – Majda FERENC in
ZVKDS OE Maribor
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »organ skupne občinske uprave občin
upravnega okraja Gornja Radgona« (dvofazni postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ
6. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln na območju občine Gornja Radgona (dvofazni
postopek) – Majda FERENC
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
– Danilo VLAJ
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8. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o. (dvofazni
postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) –
Dragan KUJUNDŽIČ
10. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja zelenih javnih
površin v Občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Gornja
Radgona (skrajšani postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ
12. Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona
(dvofazni postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ
13. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v občini
Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v občini Gornja Radgona
(skrajšani postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ
15. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) –
Dragan KUJUNDŽIČ, Daniel VEBERIČ
16. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in upravljanja s
pokopališči v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ
17. Odlok o določitvi funkcionalnih zemljišč v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) –
Valerija FRANGEŽ
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja
Radgona (skrajšani postopek) – Majda FERENC
19. Odlok o izvajanju zimske službe v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Danilo
VLAJ, Dragan KUJUNDŽIČ
20. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ, Daniel VEBERIČ
21. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za GR 53 – širitev industrijske cone
Mele (redni postopek) – Suzana RAKUŠA
22. Pravilnik o dodeljevanju denarnih nagrad šolajočim iz občine Gornja Radgona (dvofazni
postopek) – Marija KAUČIČ
23. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih občinskih denarnih pomoči v občini Gornja Radgona
(dvofazni postopek) – Janja OSOJNIK
24. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona
(dvofazni postopek) – Vladimir MAUKO
25. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda na območju Občine Gornja Radgona
(dvofazni postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ
26. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v občini Gornja
Radgona – Dragan KUJUNDŽIČ
27. Pravilnik o uporabi blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine«
(dvofazni postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ
28. Pravilnik o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju
poslovnih prostorov v najem (dvofazni postopek) – Marija KAUČIČ

Za obravnavo na sejah občinskega sveta se predvidevajo še sledeča druga gradiva:
1.
2.
3.
4.

Strategija Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 2015 do leta 2020
Strategija za mlade v občini Gornja Radgona za obdobje od leta 2015 do leta 2020
Lokalni program za kulturo v občini Gornja Radgona od leta 2015 do leta 2020
Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015 – Dominika FRAS
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5. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2016 – Vladimir MAUKO
6. Koledar prireditev v letu 2016 v občini Gornja Radgona – Kultprotur Gornja Radgona,
Majda FERENC
7. Cenik vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v občini Gornja Radgona – Komunala
Radgona d.o.o., Danilo VLAJ
8. Cenik izvajanja zimske službe v občini Gornja Radgona – Komunala Radgona d.o.o.,
Danilo VLAJ
9. 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.
10. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo (vodarina in omrežnina) v občini Gornja Radgona – Javno podjetje Prlekija d.o.o.
11. 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.
12. Poročilo o izvedbi popisa osnovnih sredstev Občine Gornja Radgona za leto 2015
(inventura) – Dominika FRAS
13. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 – Aleš POTOČNIK
14. Občinski program varnosti občine Gornja Radgona – Aleš POTOČNIK
15. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do
30.06.2016 – Dominika FRAS
16. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2016 – Majda FERENC
17. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 10. 2015 do 31. 8. 2016 – dr.
Tatjana FULDER in Boštjan FLEGAR
18. Seznanitev z Revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v
letu 2015 – Dominika FRAS
19. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2017 – Daniel VEBERIČ
20. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v
letu 2017 – dr. Tatjana FULDER in Boštjan FLEGAR
21. Poročila o izvedbi nadzorov s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

V programu so navedena predvidena gradiva, katerih obravnava je obvezna ter gradiva, za
katere se ocenjuje potreba za njihov sprejem ali za njihovo posodobitev. 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. Program se bo župan med letom glede na
potrebe spreminjal in dopolnjeval.

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 11.12.2016 sprejel
Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v
letu 2016.
Program v letu 2016 okvirno predvideva sledeče termine rednih sej Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, katerih sklicatelj bo župan. Predvidenih je skupno 6 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 28
predlogov splošnih aktov, katerih predlagatelj bo župan in bodo predvidoma večinoma
obravnavani dvofazno oziroma v dveh obravnavah.
Po programu se za obravnavo na sejah občinskega sveta predvideva še 20 drugih gradiv
različnih predlagateljev ter seznanitve 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. Program se bo župan med
letom glede na potrebe spreminjal in dopolnjeval.
Pri posameznih točkah so navedene zadolžene osebe za realizacijo, vendar v ozadju gradivo
pripravlja ter usklajuje širši krog oseb v občinski upravi.
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
2016.

Gornja Radgona, december 2016
PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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Številka: 013-2/2014-OS/9
Datum: 11. 12. 2015

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge
članic in članov občinskega sveta
V nadaljevanju so predloženi vsi pisni odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in
članov občinskega sveta, podanih na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
dne 12. 11. 2015, in sicer:
Ø odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta, g. Miroslava NJIVARJA;
Ø odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta, g. Davida ROŠKARJA;
Ø odgovori na pobudo in dva predloga člana občinskega sveta, g. Zvonka GREDARJA;
Ø odgovori na pobudo člana občinskega sveta, g. Branka KOCBEKA.
Posebni pisni odgovori ne bodo pripravljeni za:
Ø predlog članice občinskega sveta, ge. Vere GRANFOL, pobudo člana občinskega sveta, g.
Dušana ZAGORCA in pobudo člana občinskega sveta, g. dr. Petra KRALJA – vse glede
sprejema stališča občine v primeru odločitve slovenskega sodstva v zadevi Popov (o
izvajanju aktivnosti v tej zadevi s strani občine bo na naslednji seji občinskega sveta
poročal župan);
Ø predlog člana občinskega sveta, g. Dušana ZAGORCA glede navajanja imen in priimkov
pripravljalcev odgovorov (predlog je vzet na znanje in se ga bo v prihodnje praviloma
upoštevalo).

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-00, Fax: 02/564-38-14
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Številka: 013-2/2014-OS/8-U109
Datum: 27. 11. 2015

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Miroslava Njivarja
Član občinskega sveta, gospod Miroslav Njivar, je na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, dne 12. 11. 2015 postavil naslednje vprašanje:
»Na cesti skozi Črešnjevce so že precej časa postavljene ovire. Lani je bilo na tem delu ceste
urejeno odvodnjavanje in vemo vsi, da so bili ti jaški postavljeni pregloboko v cestišče. Sedaj so jih
šli odkopat, postavili so ovire in to v nepravem trenutku. Ta cesta je trenutno zelo obremenjena.
Vemo, da je cesta Gornja Radgona – Murska Sobota zaprta zaradi obnove ceste – (križanje z
železnico), prav tako so ovire na cesti proti Radencem zaradi gradnje vodovoda, zato se po cesti
skozi Črešnjevce odvija gost promet. Razumem, da je to nujno potrebno, ker ti jaški so bili
pregloboko vstavljeni. Zato bi moral tudi nekdo odgovarjati. Ampak zdaj so cesto razkopali,
postavili znake, dela se ne nadaljujejo in nikomur nič, je pa to velika ovira na cesti. Sprašujem
gospoda župana ali ve kaj o tem, tudi sam se vozi na tem cestišču in vidi, da je to zelo nerodno v
tem času.«

ODGOVOR
Vprašanje smo posredovali vzdrževalcu državnih cest POMGRAD CESTNO PODJETJE d.d., na
katerega smo dne 27. 11. 2015 prejeli pisni odgovor, ki vam ga posredujemo v prilogi.

PRIPRAVIL:
Danilo VLAJ, l.r.

Priloge:
- odgovor POMGRAD CESTNO PODJETJE d.d.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Miroslava NJIVARJA
Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona g. Miroslav NJIVAR je na 8. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 postavil naslednje vprašanje:
»Sem že predčasno spraševal, kdaj bo dobil Zdravstveni dom Gornja Radgona četrto
ordinacijo, pa nisem dobil zadovoljivega odgovora. Nihče mi ni odgovoril ali to sploh bo, ali
ne bo. Tisti, ki se sedaj srečujejo v zdravstvenem domu, vidijo kakšne so težave. Zdravniki se
sedaj selijo iz ene ordinacije v drugo, kar je zelo neprimerno. Bolniki oz. obiskovalci doma
sedaj ne vedo kje je njihov zdravnik. Zdaj se zdravstveni dom obnavlja. Ali bo zdaj končno
prišlo do te četrte ordinacije, da bodo zdravniki imeli svoj prostor?«

ODGOVOR:
Kot smo vam že odgovorili na vaše vprašanje z odgovorom z dne 26. 8. 2015, ki je bil del
gradiva 7. redne seje občinskega sveta, se pripravlja celovita rešitev umeščanja dodatnih
prostorov, ki jih javni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona potrebuje za svoje nemoteno
delovanje. Med potrebnimi prostori so poleg splošne medicine tudi otroški dispanzer, ter
garažni prostori za reševalna vozila. Po naših informacijah se bo v letu 2016 pripravila
ustrezna projektna dokumentacija, na podlagi katere se bo sprejela strokovna odločitev
nadgradnje stavbe Zdravstvenega doma. Ustrezno potrjena arhitekturna rešitev bo tudi
podlaga za načrtovanje izvedbe ter finančnih sredstev tako po virih kot po letih.

PRIPRAVILA
Dr. Tatjana FULDER, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Davida ROŠKARJA
Član občinskega sveta, gospod David ROŠKAR, je na 8. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 podal naslednjo pobudo:
»Prosim odgovorne na občini, da pregledajo traso ceste skozi Črešnjevce (odcep za Delavsko
pot proti stavbi podjetja Rosenbauer. Na desni strani te ceste so namreč drevesa, na levi strani
pločnik. V večernih urah je na tej relaciji samo ena svetilka, ki zelo slabo razsvetljuje prostor.
Ko ljudje hodijo po tem pločniku in se avtomobili peljejo proti Črešnjevcem, močne luči
(avtomobila) vsakega zaslepijo. Sam sem si zadevo pogledal in ugotovil, da drogovi so,
verjetno je odpovedala žarnica. Predlagam, da se zadeva preveri, pregleda in da se zamenja
žarnica, da bodo tudi pešci lahko varno hodili po tej trasi.«

O D G O V O R:
Na omenjenem odseku na cesti v Gornji Radgoni od uvoza k stavbi Rosenbauer do križišča
Mariborske ceste z Delavsko potjo sta na lesenih drogih nameščeni dve svetilke javne
razsvetljave, od katerih je nedelujoča žarnica zamenjana, tako da spet svetita obe svetilki.

Pripravil:
Daniel VEBERIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Davida ROŠKARJA
Član občinskega sveta, gospod David ROŠKAR, je na 8. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 podal naslednjo pobudo:
»Krajani Črešnjevec (ob objektu »stare Mure«) prosimo vse odgovorne, predvsem v podjetju
Saubermaher Slovenija, da nam dostavijo večjo posodo za odpadno steklo«.

O D G O V O R:
Pobudo smo poslali izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o.,
kateri je že dostavil novo dodatno posodo za steklo.

Pripravil:
Daniel VEBERIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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Številka: 013-2/2014-OS/8(U105)
Datum: 26. 11. 2015

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Zvonka GREDARJA
Član občinskega sveta, gospod Zvonko GREDAR, je na 8. redni seji Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 podal naslednjo pobudo:
»Vsi vemo, da delamo pomurski vodovod in bi kakšno stvar bilo potrebno rešiti tudi v
dobrobit ljudi. Dajem pobudo, da se z deli, ki se izvajajo pri gasilskem domu v Spodnjih
Ivanjcih, priklopi hidrant, ki stoji dva metra od betonskega bazena, katerega zdaj postavljajo.
Danes, preden sem prišel na sejo, sem si zadevo pogledal – nobeden priklop ni predviden na
cevi, ki pride skozi cesto, v bližini tega hidranta, ker je le-ta vezan na staro vodovodno
omrežje. Je pa to najbližji hidrant in tudi novejši, dejansko sta ostala dva cca. 100 m vstran od
gasilskega doma. Gasilci rabimo to vodo za vaje in ostalo. Dobro bi bilo, da stvar izkoristimo
in izvedemo priklop, dokler so stvari odprte in pozneje ne bodo potrebni nobeni drugi
posegi.«

O D G O V O R:
V sklopu vodooskrbe Pomurja – Sistem C je bil po projektu in gradbenem dovoljenju skozi
naselje Spodnji Ivanjci izveden primarni vodovod NL DN 150, ki se zaključi ob robu ceste
nasproti stanovanjske hiše Spodnji Ivanjci 20 (Lisja). Obstoječi hidrant neposredno pri
gasilskem domu, je vezan na vaški vodovod Spodnji Ivanjci s katerim upravljajo vaščani sami
in tako zaenkrat tega hidranta brez ustreznih predhodnih postopkov vključno s prenosom
vaškega vodovoda v last Občine Gornja Radgona ni možno prevezati na novo javno
vodovodno omrežje. Novi hidrant na novi javni vodovod bo možno izvesti iz novega
betonskega jaška (ki se je izvedel naknadno v okviru dodatnih del), v katerem je predvidena
prevezava na vaški vodovod, vendar pa je potrebno za vsa ta dela predhodno zagotoviti tudi
finančna sredstva v proračunu občine.

Pripravil:
Daniel VEBERIČ, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Odgovor na predlog člana občinskega sveta g. Zvonka GREDARJA
Član občinskega sveta, gospod Zvonko GREDAR, je na 8. redni seji Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 podal naslednji predlog:
»V rondoju v Očeslavcih stojijo fantastični kandelabri, vendar so lepi samo podnevi, ponoči
jih ne vidiš, ker luči ne svetijo. Od petnajst postavljenih luči svetijo le tri. Ne vem, kdo je
upravljalec te razsvetljave in prosim občinsko upravo, da to reši, v kolikor je v njeni
pristojnosti. V kolikor pa to ni, pa prosim, da o tem obvesti vzdrževalca ceste. To je območje,
kjer je največkrat megla in je vožnja ponoči tukaj zelo težavna.«

O D G O V O R:
Navedena javna razsvetljava v rondoju med Očeslavci in Stavešinci je skupaj z državno cesto
v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, kateri smo posredovali predlog, da v najkrajšem
času zamenjajo/popravijo vse svetilke, ki trenutno ne svetijo (11 od 15 kom).

Pripravil:
Daniel VEBERIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na predlog člana občinskega sveta g. Zvonka Gredarja
Član občinskega sveta, gospod Zvonko Gredar, je na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, dne 12. 11. 2015 podal naslednji predlog:
»Dajem predlog, vezan na prometno varnost. Gre za križišče v Gornji Radgoni, Panonska – Vrtna.
Tu je živa meja previsoka, preblizu in tako naprej, zato prosim, da se v tem križišču pogledajo te
višine. Baje je bilo v tej zvezi izdano soglasje, zato predlagam, da se opravi revizija postopka, in
sicer skladno s prometno zakonodajo. Če kmet mora sejati koruzo dva oziroma štiri metre vstran od
cestišča, in če so določene neke višine tudi za živo mejo, jih je potrebno spoštovati. Ali pa bomo
čakali, da se kaj zgodi.«

ODGOVOR
Na temo prometne varnosti in žive meje v križišču Vrtna ulice, je bila že podana pobuda g. Zvonka
GREDARJA, na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 17. 4. 2014.
Podan je bil tudi odgovor na pobudo, ki ga zdaj dopolnjujemo.
V križišču občinskih cest LK 105061 in JP 604961 v mestu Gornja Radgona, se je za živo mejo na
parc. št. 290, k.o. Gornja Radgona, stranki na Vrtni ulici 1, izdalo Soglasje št. 35100-086/2006203/DV dne 12. 10. 2006, za zasaditev žive meje na njenem zemljišču do višine 1,80 metra, v
samem križišču občinskih cest pa do višine 1,00 metra.
Dne 1. 7. 2010 je medobčinski inšpektor uvedel inšpekcijski postopek glede preglednosti v
predmetnem križišču. Na podlagi terenskega ogleda sta bila dva zavezanca vabljena na ustno
obravnavo dne 7. 7. 2010. Ugotovitve inšpekcijskega pregleda so bile, da je iz smeri JP 604961
(neprednostna cesta) v križišču v skladu s 18 in 70. členom Pravilnika o projektiranju cest (Uradni
list RS, št. 91/05 in 26/06) nezadostna preglednost v desni smeri, saj je bila živa meja zasajena
previsoko, zaradi česar so bili odrejeni ukrepi za zagotovitev preglednosti. V križišču za levo smer
pa je bilo postavljeno prometno ogledalo zaradi tega, ker del občinske ceste poteka po zasebnem
zemljišču dveh fizičnih oseb. Prav tako je bil zamenjan prometni znak »križišče s prednostno cesto«
s prometnim znakom »ustavi«.
Dne 16. 12. 2010 je stranka iz Vrtne ulice 1 podala vlogo za spremembo soglasja, s katerim je
predlagala, da je dovoljena višina žive meje na njeni parceli povsod do 1,80 metra, s tem, da bi se v

križišču občinskih cest postavilo dodatno prometno ogledalo. To vlogo je obravnaval občinski Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 7. 6. 2011 in sprejel sklep št. 8, s katerim je stranki
dovolil postavitev dodatnega prometnega ogledala na stroške stranke in soglašal, da je dovoljena
višina žive meje povsod do 1,80 metra.
Na podlagi mnenja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je bilo stranki iz Vrtne ulice 1
izdano Soglasje št. 35100-106/2010-U109-2, z dne 17. 6. 2011, s katerim se je dovolilo postavitev
dodatnega prometnega ogledala v križišču občinskih cest LK 105061 in JP 604961, posledično pa
se je dovolila višina žive meje v celoti do 1,80 metra. Ker so prometna ogledala dovoljena v skladu
s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št.
46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr.) se je tudi inšpekcijski postopek v tej zadevi ustavil.
V letu 2013 je Komisija za tehnično urejanje prometa v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, obravnavala tudi zahtevek za obnovo postopka z dne 27. 3. 2013, vendar
konkretnega sklepa ali stališča ni sprejela.
Prav tako je bilo v letu 2013 s predsednico KS Gornja Radgona dogovorjeno, da bo sklicala obe
stranki na sestanek, na katerem bi sodelovali tudi predstavniki občinske uprave, vendar do tega
sestanka ni prišlo, kot posledica zadnjih dveh navedb pa tudi ni bil podan uraden odgovor.

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo,
105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) tudi v 260. členu določa, kdaj se postopek, ki je
končan z odločbo lahko obnovi.
V tem primeru noben od teh razlogov ni bil izpolnjen. Prav tako je v prvem odstavku 263. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku določeno, da lahko stranka predlaga obnovo postopka v
roku 1 meseca. V tem primeru je bila druga odločba oziroma Soglasje štev. 35100-106/2010-U1092 stranki izdano dne 17. 6. 2011, prva zahteva za obnovo postopka pa je bila vložena dne 27. 3.
2013.
Kljub vsemu pa je Občina Gornja Radgona dodatno naročila Strokovno mnenje o prometni ureditvi
za križišče v Vrtni ulici v Gornji Radgoni, katerega je Prometnotehniški inštitut Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, izdelal 9. 7. 2014. V poročilu strokovnega mnenja je
navedeno, da je prometna ureditev v križišču Vrtne ulice v Gornji Radgoni v skladu z veljavno
zakonodajo, možni pa so še dodatni ukrepi za povečanje varnosti v cestnem prometu, kot so
dodatno znižanje hitrosti oziroma preplastitev križišča in izvedba na ploščadi.
Kljub vsemu je Občina Gornja Radgona ponovno naročila izdelavo strokovnega mnenja dveh
križišč, med drugim tudi križišča na Vrtni ulici. Strokovno mnenje bo izdelala Fakulteta za
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo iz Maribora, predvidoma v prvi polovici
decembra.
Kar se pa tiče križišča (državne ceste R1-230 – Panonska ulica in Vrtne ulice (živa meja), je
postopek vodila državna inšpektorica za ceste, dne 21. 7. 2015.

PRIPRAVILA:
Aleš POTOČNIK, medobčinski inšpektor, l.r.

Danilo VLAJ, l.r.
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ZADEVA: Odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Branka KOCBEKA
Član občinskega sveta, gospod Branko KOCBEK, je na 8. redni seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, dne 12. 11. 2015 podal naslednjo pobudo:
»Želel bi, da nas vse člane svetov krajevnih skupnostih, po katerih je potekala izgradnja
optičnega omrežja (Sp. Ivanjci, Ščavnica in Negova) seznanite s pogoji nadaljnjega priklopa.
Večkrat me krajani ustavljajo in me o tem sprašujejo – o pogojih in kako se bomo še kdaj
lahko priklopili ostali, ki smo v tako imenovanih sivih lisah. Nimam pravega odgovora zato
prosim, da pripravite tudi kakšen odgovor za tiste, ki smo tam bolj od zunaj – izven Gornje
Radgone.«

ODGOVOR
V letu 2013 je Občina Gornja Radgona uspešno zaključila izgradnjo odprtega
širokopasovnega omrežja (OŠO) v krajevnih skupnosti Negova, Spodnja Ščavnica in Spodnji
Ivanjci za 461 belih lis, ki niso imele omogočenega dostopa do svetovnega spleta. Že ob sami
izgradnji t.i. belih lis se je na terenu pojavila potreba po ustreznem dostopu do svetovnega
spleta za t. i. sive lise. Gre za gospodinjstva, ki sicer imajo omogočen dostop do svetovnega
spleta, a je le-ta žal neustrezen.
Na podlagi navedenega dejstva je Občina Gornja Radgona v začetku decembra 2014, k
izgradnji sivih lis na območju krajevnih skupnosti Negova, Spodnja Ščavnica in Spodnji
Ivanjci, povabila vse slovenske operaterje. Interes je izkazalo le podjetje Mikroping d. o. o.
Dobračevska ulica 90, 4226 ŽIRI, ki ponuja brezžične rešitve povezovanja s svetovnim
spletom in katero je bilo pripravljeno takoj pričeti z delom. Dela so se začela izvajati 3. 6.
2015 in se glede na interes občanov še izvajajo.
Ta način občanom iz krajevnih skupnosti Negova, Spodnja Ščavnica in Spodnji Ivanjci
omogoča dostop do svetovnega spleta preko brezžičnega omrežja, hitrosti do 10Mb + telefon
+ TV shema.
Na območju KS Negova so trenutno postavljeni 3 oddajniki (Negova - 2, Ivanjski Vrh -1). V
načrtu sta še oddajnika na Ivanjševskem Vrhu in Stavešinskem Vrhu, ki bosta pokrivala
območje KS Spodnji Ivanjci.

Z izgradnjo dveh oddajnikov (Ivanjševski Vrh in Spodnji Ivanjci) bo praktično na celotnem
jugovzhodnem delu občine Gornja Radgona mogoče pridobiti brezžični internetni dostop.
V Spodnji Ščavnici podjetje Mikroping d.o.o. še ni začelo z izgradnjo, saj med Negovo in
Spodnjo Ščavnico ni vidne povezave s potrebno vmesno točko, zato bo nujno potrebno iti v
nov dostop, ki bo predvidoma omogočen spomladi 2016.
Povpraševanje po predmetnih storitvah je med občani dokaj veliko, žal pa za enkrat vseh
zainteresiranih ni mogoče priključiti. Namreč, posamezni občani imajo sklenjene zavezujoče
pogodbe z drugimi operaterji, medtem ko imajo drugi težave s povezavo.
Trenutno je na brezžično omrežje priklopljenih 20 naročnikov.
Za vse dodatne informacije glede možnosti priključevanja na brezžično omrežje, občani lahko
kontaktirajo g. Domna Koklja, tel. št.: 041 350275, ali na email: domen.kokelj@gmail.com,
ali pa obiščejo spletno stran www.mikroping.si, kjer so dostopne še druge informacije.

Odgovor pripravila:
Vera Šinko, l.r.
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