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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
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

SKLICUJEM
21. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki bo v četrtek, 19. oktobra 2017, s pričetkom ob 14.00 uri,
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje občinskega sveta z dne 28. 9. 2017
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp.
Ščavnica (druga obravnava) – obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v
občinski upravi in Alenka HLUPIČ, predstavnica podjetja URBIS d.o.o. Maribor
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (prva obravnava) –
obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski
upravi
7. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
– obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi
8. Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega
sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike
Slovenije – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
9. Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – obrazložitev
Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
10. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
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Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkam 8 in 9, ki bo po
obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo
pred samo sejo občinskega sveta. 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:
− članice in člani občinskega sveta
− poročevalci:
− v.d. direktorja in uslužbenci občinske uprave
− Alenka Hlupič, predstavnica podjetja URBIS d.o.o. Maribor (izdelovalec OPPN)
− krajevne skupnosti v občini
− nadzorni odbor občine (v vednost)
− sredstva javnega obveščanja
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ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
28. septembra 2017, s pričetkom ob 15. 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 ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 20 od
trenutno skupno 21 članic in članov občinskega sveta. Svojo odsotnost oziroma manjšo zamudo
je predhodno opravičila Vera GRANFOL, ki se je pri 3. točki pridružila.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih vseh 21 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Vitomir DUNDEK, Vera GRANFOL, Ingeborg IVANEK,
Ivan KAJDIČ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ,
Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Franek RADOLIČ, Marija RESNIK, Alenka ROJKO,
David ROŠKAR, Karolina STAROVASNIK, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK, Robert
ŽINKOVIČ in Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
− direktor občinske uprave – Vladimir MAUKO;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dragan KUJUNDŽIČ, Dominika FRAS,
Janja OSOJNIK, Marjeta ERDELA;
− predsednica Nazornega odbora Občine Gornja Radgona – dr. Suzana BRAČIČ;
− podpredsednica Nazornega odbora Občine Gornja Radgona – Marija FLEGAR;
− direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – mag. Zlatko ERLIH;
− novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani. Posnetek te javne seje
je javno dostopen preko spletne strani občine.
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:
− mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
− mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
− mnenje in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo;
− mnenje in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve.
K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 22. 6. 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 22. 6. 2017 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za sprejem
zapisnika 19. redne seje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega
20 ZA) sprejeli naslednji
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S K L E P, št.: 208
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 22. 6. 2017 v predloženi vsebini.
K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 20. redne seje. Povedal
je, da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda,
dostopno pa je v celoti na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona. Naštel je dodatno
gradivo, katero je bilo dano članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom seje.
V tem času, ob 15.07 uri, se je seji priključila Vera GRANFOL, članica občinskega sveta, tako se
je prisotnost povečala na vseh 21 članic in članov občinskega sveta.
Župan je nato je prebral predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu
dnevnega reda.
Razpravljali so: Karolina STAROVASNIK (predlog za umik 8. točke dnevnega reda), dr. Peter
KRALJ (predlog umik 13. točke dnevnega reda v povezavi s pritožbo na javni razpis za
koncesijo), Urška MAUKO TUŠ (pridružila predlogu za umik 8. točke dnevnega reda), Miroslav
NJIVAR (ignoriranje sklepov komisije za priznanja občine), Janja OSOJNIK (odgovor na
razpravo in predlog dr. Petra KRALJA), dr. Peter KRALJ (replika in pomislek glede cen v
razpisani koncesiji) in Stanislav ROJKO (pojasnilo glede namena sprejema cen za tržno
dejavnost DSO G. Radgona), Dušan ZAGORC (proceduralni postopek umika predloga),
Stanislav ROJKO (predstavil poslovniška določila glede umika točke dnevnega reda), Alenka
ROJKO (pomislek glede poslanih vabil).
Župan je dal na glasovanje najprej predlog za umik 8. točke dnevnega reda: »Odlok o podelitvi
naziva častni občan Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)«. Od 21 navzočih je glasovalo
14 ZA umik 8. točke dnevnega reda in 5 PROTI.
Dr. Peter KRALJ je v nadaljevanju povedal, da umika njegov predlog za umik 13. točke
dnevnega reda.
Župan je prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda s spremembami ter povabil navzoče k
razpravi o 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 soglasno (21 navzočih, od tega
21 ZA) sprejeli naslednji

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 22. 6. 2017
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude
članic in članov občinskega sveta
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2017
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2017 (skrajšani postopek)
7. Pravilnik o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Gornja
Radgona (druga obravnava)
8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2017
9. Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto
2016
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10. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti
Gornja Radgona za leto 2016
11. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2018 v občini Gornja Radgona
12. Sklep o soglasju k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ter
predlogu cene socialno varstvene storitve socialni servis, posredovane s strani Doma starejših
občanov Gornja Radgona d.o.o.
13. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine parc. št.
704/2, 704/3 in 704/4, vse k.o. Hercegovščak
14. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
K tč. 4: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta
Župan je seznanil, da so na vsa vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podanih
na 19. redni seji občinskega sveta, bili pripravljeni vsi odgovori in so bili v pisni obliki 18.
avgusta 2017 objavljeni na spletni strani občine, in sicer:
− odgovor na vprašanje članice občinskega sveta Alenke ROJKO;
− odgovora na vprašanje in pobudo članice občinskega sveta Vere GRANFOL;
− odgovori na štiri vprašanja in tri pobude člana občinskega sveta dr. Petra KRALJA;
− odgovori na štiri pobude članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ;
− odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta Dušana ZAGORCA;
− skupni odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Franeka RADOLIČA in vprašanje
člana občinskega sveta Mirana DOKLA.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI:
1. »Najprej bi rad povedal, da z odgovori na določene pobude nisem zadovoljen. Glede tega bi
se opredelil, da bi se uredilo glede na sklicano sejo organov in dobil ustrezne odgovore. Ni bil
dan odgovor v skladu s pobudo okrog stanja Doma starejših Gornja Radgona d.o.o. Zadeva ni
bila uvrščena na koordinacijo svetniških skupin, na kateri bi se dogovorili, kako in na kakšen
način se pobudi skuša ugoditi. Ta odgovor je bil dan 14.8.2017. Kolikor je meni znano se na
koordinaciji o tem ni govorilo. Toliko o tem odgovoru. Glede pobude, da se poskuša
Telekomu na vljuden način dopovedati, da ob rekonstrukciji Grajske ceste tudi on položi
svoje kable pod zemljo, je bil njihov odgovor med drugim, da bi v vsakem primeru pristopili
k položitvi zemeljskih vodov, v kolikor bi se predmetna investicija izvajala na območju
celotne Grajske ceste. Torej se Grajska cesta ne bo v celoti obnavljala, ampak samo v nekih
delih oziroma nekvalitetno. Kar se tiče vprašanj glede Komunale (naše ljube Komunale), ki še
vedno po mojem vedenju ni oddala elaborata, je bilo več odgovorov. Eden je s strani župana
občine Gornja Radgona, drugi od Komunale Radgona. Župan nima nobenih pristojnosti z
zvezi z imenovanjem članov nadzornega sveta Komunale Radgona – trditev se mi ne zdi
točna. Kolikor vem, smo člane imenovali na seji občinskega sveta kot točko dnevnega reda.
Župan predlaga dnevni red in tako lahko tudi predlaga svetnikom zamenjavo nadzornega
sveta.
Predlagam torej, da se zamenja nadzorni svet Komunale Radgona. Glede odgovora g.
magistra Zlatka Erliha, direktorja Komunale Radgona d.o.o., ki ocenjuje, da sem netočen,
nekorekten, zavajajoč in tudi žaljiv, bi rad povedal, da Komunala še vedno ni oddala
Elaborata, da še vedno nima primernih prostorov, plače zaposlenih v Komunali niso
izenačene s plačami v javnem podjetju Prlekija. Rad bi vedel, kje zavajam oziroma kje
lažem? Ali lažem morda v tem, da črpališče v Podgradu nima zadostnih kapacitet ob
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sedanjem načinu delovanja, da določene stvari v črpališču še vedno ne delujejo, da je tudi
veliko problemov okrog kanalizacijskega sistema, veliko je še problemov okrog čistilne
naprave in, a lažem in zavajam tudi to, da imajo ljudje, ki so priklopljeni na kanalizacijo
(naredil sem izračun) za približno 14 eur mesečno večji prispevek ob isti porabi, kot ljudje, ki
imajo čistilno napravo ali greznico. Ali s tem zavajam? Predlagam, da gospod direktor
komunale malo razmislite o svojih obtožbah.«
2. »Nadalje podajam pobudo, ki jo je podal naš aktiven občan gospod Vladimir DRVARIČ.
Pobuda je, da se predlaga ureditev oziroma pripravi novi odlok o grbu Občine Gornja
Radgona, Odlok o zastavi Občine Gornja Radgona in Priročnik celostne grafične podobe
Gornja Radgona. Zakaj to predlagam, predvsem zato, ker so vsi dokumenti še iz prejšnjega
tisočletja in so tudi določene nepravilnosti ter niso več merodajni. Jaz ne bi tega dokumenta
na dolgo in široko razglabljal. Pobudo dajem zatorej občinskemu svetu.«
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil tri VPRAŠANJA:
1. »Krajani Polic sprašujejo ali bo Polička cesta preplastena še letošnje leto kot je bilo
obljubljeno v medijih in Glasilu občine. V rebalansu proračuna je ostala postavka ista
120.000 evrov. Za geodetske storitve, projektno dokumentacijo in načrte pa je bilo porabljeno
doslej cirka 14.000 evrov. Torej za rekonstrukcijo ostane 106.000 evrov. Sprašujem, ali bomo
za ta denar to cesto v letu 2017 tudi lahko preplastili?«
2. »Sprašujem, koliko je občino stala zunanja revizijska hiša, ki so jo zahtevale občine
ustanoviteljice? Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona je svoje delo opravil korektno in
dobro. Zunanja revizija je to potrdila in še dodatno javni zavod knjižnico opozorila na
nepravilnosti. Te stroške bi naj v bodoče krile občine, ki so zahtevale nadzor. Vse občine
imajo svoje nadzorne odbore in bi lahko, če smo mi to sprejeli na svojem nadzornem odboru,
dosegli in opravili nadzore s svojimi nadzornimi odbori. Sedaj pa poglejte gradivo te zunanje
revizijske hiše. Mislim, da je to verjetno nekaj stalo, verjetno več, kot damo za nadzorni
odbor občine Gornja Radgona.«
3. »Krajani Polic sprašujemo, ali res občina ne more zagotoviti prostora, kjer bi krajani lahko
dostojno opravljali svojo državljansko voljo in volili? Kraj Police nima ne trgovine, gostilne,
gasilskega doma, ne avtobusne postaje, pa čeprav skozi naselje vozi trikrat na dan avtobus.
Kakšne pa imamo ceste pa se lahko sami prepričate. To vprašanje sem postavil zato, ker še
samo predsedniške volitve lahko opravljamo v Policah, potem pa naslednje leto nimamo spet
kje bi volili. Za razmislek za naslednje leto, ko bodo državnozborske volitve.«
Ingeborg IVANEK, članica občinskega sveta, je podala naslednjo POBUDO:
»Oglašam se v imenu združenja multiple skleroze. V Radgoni imamo kar nekaj klančin, ki so
dejansko za te ljudi popolnoma neprimerne in tudi za vse mamice z vozički, ker je po teh
klančinah težko pripeljati tako gor, kot tudi dol. Mislim, da bi bil enkrat čas, da bi se to moralo
enkrat rešiti, in to pri kinodvorani in tudi pri spomeniku oziroma med spomenikom fontano in
občinsko zgradbo. Imam pa še en pomislek, to pa je prehod, ki je bil prej, preden se je zgradila
Panonska ulica na novo, ki je na sredini, kjer je bil vhod proti parkirišču. Zakaj se je tam umaknil,
ker je bilo tam primerno za vozičke in ljudi, ki so prikrajšani v svoji mobilnosti. Invalidi so to
tudi fotografirali in je vse priloženo. Bil bi čas, da bi se to tudi rešilo.«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je podala naslednjo POBUDO:
»Predlagam, da občinska uprava pristopi k aktivnemu iskanju ustrezne lokacije za našo podjetje
Komunala. V ponedeljek smo imeli redno sejo javnega zavoda PORA, tam smo se tudi
pogovarjali, da širitev industrijske cone Mele pogojuje tudi sprejem občinskega prostorskega
načrta, ki ga ta lokacija na Meleh še nima. Zato dajem pobudo, da se v občinski upravi temeljito
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in aktivno pristopi k vsem ustreznim aktivnostim, da se prične s postopki sprejemanja OPN. Pri
obrazložitvi Porinega gradiva piše, da občina Gornja Radgona še ni dosegla te aktivnosti, da bi
lahko mi širili industrijsko cono Mele, tako je to moja dobronamerna pobuda, da moramo to
opraviti.«
Alenka ROJKO, članica občinskega sveta, je postavila naslednje VPRAŠANJE:
»Pred kratkim so nas spet prizadele naravne ujme, ko smo bili priča, kako so potoki, melioracijski
jarki in reka Ščavnica poplavljali. S tem je prišlo do kar precejšnje škode v kmetijstvu in sprožilo
se je kar nekaj plazov. V sled tega me zanima, ali se je na občini sklicala komisija za popis škode
na terenu, oziroma ali ima občina v planu kmetom in ostalim oškodovancem nameniti povrnitev
škode, ki je pri tem nastala? Za odpravo posledic poplav bi lahko sredstva črpali iz proračunske
rezerve, ki jo ima občina za te naravne nesreče.«
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO, postavil dve VPRAŠANJI in
podal dve pohvali oziroma zahvali:
POBUDA:
»V aleji velikih na Maistrovem trgu v Gornji Radgoni pri cerkvi Svetega Petra je že postavljenih
9 doprsnih kipov. Danes dajem v imenu stranke SMC in v svojem imenu pobudo še za postavitev
treh doprsnih kipov v aleji velikih v Gornji Radgoni. Prvo ime predlagam general Rudolf Maister
– rojen 1874, umrl 1924, borec za severno mejo, poveljnik Maribora, drugo leto bo 100 letnica
bojev. Drugo Ivan Kramberger, rojen 4.5.1936 v Negovi, 7.7.1992 ubit, inženir, politik, izumitelj,
dobrotnik. Tretje ime Cilka Dimec Žerdin, dama med moškimi, rojena 1.4.1930 v Žižkih, umrla
19.5.2017, bila ravnateljica osnovne šole s prilagojenim programom, pisateljica, šahistka, častna
občanka Občine Gornja Radgona. Ustna soglasja sem dobil za vse tri. Društvo general Maister za
Prlekijo se je preselilo iz Gornje Radgone v Ljutomer in je zamrlo. Bil sem član tega društva.
Mag. Ivan Klemenčič, predsednik društva generala Maistra Slovenije je vesel, če bo do tega
prišlo. Drugič Ivan Kramberger mlajši, sin pokojnega Ivana Krambergerja, je bil vesel in je dal
ustno soglasje. Tretjič Janja, hči in Andrej, sin Cilke Žerdin in najmlajši brat mag. Marjan Žerdin,
so mi dali ustno soglasje, da danes to predlagam.
Verjamem, da bo pobuda sprejeta, zato prosim župana, da imenuje posebni odbor za pripravo in
izvedbo postavitve še treh doprsnih kipov. Pri tem bi želel tudi sam sodelovati, kot občan Gornje
Radgone, saj sem bil udeležen pri postavitvi predhodnih doprsnih kipov. Prav tako mi je
zagotovil, da bi z veseljem sodeloval naš rojak in akademski kipar Mirko Bratuša, ki je sodeloval
pri vseh doprsnih kipih.
Dajem tudi pobudo, da pristopimo takoj k dopolnitvi aleje velikih in da postavimo deseti doprsni
kip generalu Rudolfu MAISTRU do 23. novembra 2018 in da se sredstva zagotovijo v občinskem
proračunu za leto 2018. Obrazložitev, če marsikdo ne ve, te podatke bi predstavil danes. Prvi
doprsni kip: dr. Anton Trstenjak, filozofski antropolog, psiholog in teolog. Kipar Mirko Bratuša,
odkrit 29.9.2006. Drugi in tretji kip sta bila sočasno odkrita dne 16.12.2007. Drugi kip: Peter
Dajnko, jezikoslovec in nabožni pisatelj. Kipar: Lujo Vodopivec. Tretji kip: Anton Krempl,
narodni buditelj, cerkveni pisec in zgodovinar, kipar: Mirsad Begić. Četrti kip: Manko Golar,
pesnik, pisatelj, kipar: Drago Tršar – odkritje 17.10.2008. Peti kip: Jože Veršič, izdelovalec
protetičnih pripomočkov, kipar: Matjaž Počivavšek, odkritje 16.6.2009. Šesti kip: Franc Simonič,
bibliograf, kipar: Mirsad Begić, odkritje 2.10.2009. Sedmi kip: Janko Šlebinger, bibliograf in
literarni zgodovinar, kipar: Metod Ferlinc, odkritje 21.6.2010. Osmi kip: Franc Veber, filozof,
kipar: Jakov Brdar, odkritje 30.10.2010. Deveti kip: Johannes a Quila Derakespurga, slikar, kipar:
Mirko Bratuša, odkritje: 1.10.2012.«
VPRAŠANJE:
»Na 9. redni seji Občinskega sveta dne 28. decembra 2015, ta seja je bila na osnovni šoli Gornja
Radgona, smo potrdili Idejni projekt večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja
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Radgona ter prostorski dokument identifikacija investicijskega projekta Izgradnja večnamenske
športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona. Takratni uvodničarji so bili prisotni tudi Sašo
Ostan, Tatjana Fulder in Vladimir Mauko. Danes je točno 21 mesecev od tega sprejema.
Sprašujem, kaj je bilo med tem časom narejeno in zakaj so v danes predlaganem rebalansu
proračuna za leto 2017, v prilogi načrt razvojnih programov 2017-2020, katere tudi danes
sprejemamo, v postavki 1805 Program športa: izgradnja VŠD, brisane vrednosti za leto 2018,
2019 in 2020, ki so bile v sprejetem proračunu za leto 2017 dne 23.3.2017?«
VPRAŠANJE:
»Na 17. redni seji 23.3.2017 smo sprejeli sklep: Občinski svet Občine Gornja Radgona se seznani
soglaša, da se na podlagi Študije optimalne ureditve križišča v Gornji Radgoni izvede in
konstruira kot krožno križišče, sedaj semaforizirano križišče v Gornji Radgoni med Partizansko
cesto in Panonsko ulico nasproti avtobusne postaje. Sprašujem župana, kako daleč smo prišli pri
teh postopkih in kako se postopki na tem področju vršijo. Prosim za pisne odgovore, ker pri
ustnih odgovorih ni vse povedano in lahko izgine iz naših misli.«
ZAHVALA:
»Na prejšnji seji, kjer sem dal pobudo in danes je bila tudi povedana, da dobimo vprašanja in
odgovore v trdi pismeni obliki. Odgovor je bil lep: pobuda je vzeta na znanje in tudi realizirana.
Obrazložitev je taka kot je in si jo lahko preberete. Hvala lepa.«
POHVALA:
»Pohvalim Glasilo Občine Gornja Radgona »Aktualne novice za občane julij 2017«. Ker je prva
številka upam, da dobimo številko dva, tri in štiri in da ta ne bo zadnja in da še eno dobimo konec
leta. Na leto bi naj izšle štiri. Imam malo opazko kot opazovalec. S spoštovanjem do prijatelja
fotografa Milana Klemenčiča, je uvrščena fotografija na drugo stran, kjer so aktualne novice. Ta
fotografija se je skrila nekam notri na sredino, kot primerjava Radgona pred šestimi, sedmimi leti.
Mislim, da je fotografija precej stara.«
Vitomir DUNDEK, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Upam, da ne bo kdo to razumel, kot navijanje na točko 7. ali 8. Kot ste povedali gospod župan
dr. Kralju, da je potrebno postaviti vprašanje na način, da bo možen jasen odgovor. Jaz sem
Alenkino vprašanje razumel, ampak mislim, da ni bilo postavljeno na način, da bo možen jasen
odgovor, zato bom še enkrat ponovil njeno vprašanje. Ali so obvestila, da je prejemnik vabil tudi
dobitnik priznanja, že poslana, ali niso? Kolikor vem so in na vabilih jasno piše, da je prejemnik
tega vabila tudi dobitnik priznanja. In v bežnem odgovoru na Alenkino vprašanje je župan že
povedal, da če je že prišlo do tega, da je to napaka občinskih delavcev. Sedaj bom postavil
vprašanje: Če je do tega prišlo, kdo je potem na vabilu podpisan in kdo je odgovoren za to
zadrego v kateri smo se hote ali nehote znašli čisto vsi, ki smo v tej dvorani in čisto vsi, ki so
zaposleni v občinski upravi? Tokrat bi pa res prosil za eksakten odgovor.«
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI in podal eno POBUDO:
VPRAŠANJE:
1. »Prosim za informacijo o noveliranem načrtu izgradnje kanalizacije Podgrad-LomanošePlitvički Vrh. Tukaj v roki držim dokument z datumom 15.12.2014. Takrat smo na nivoju
krajevne skupnosti zaprosili za informacijo, kdaj se bo ta del kanalizacijskega omrežja pričel
graditi. Na osnovi tega smo dobili v KS odgovor, ki ga je pripravil zdajšnji direktor občinske
uprave, gospod Vladimir Mauko. Ker je od tega minilo že nekaj časa in iz tega dokumenta je
razvidno, da je investicija in ima gradbeno dovoljenje iz leta 2014. Od takrat se na tej relaciji
ni nič zgradilo. Glede na to, da čas hitro teče, tudi nekih informacij znotraj občinske uprave
ni, da bi bilo to kaj posebno pomembno. Ker prihajam iz Lomanoš se name obračajo ljudje z
vprašanjem, kdaj pa se bo pričela graditi kanalizacija. V odgovoru iz leta 2014 piše, da ta
izgradnja ni tista pomembna za pridobitev evropskih sredstev. Vsekakor pa, kakor je meni
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znano, se bodo morali tudi ti ljudje priklopiti na kanalizacijsko omrežje in naše odplake
odpeljati v čistilno napravo v Gornjo Radgono. Ker sam položaj vasi Lomanoše in kako ta vas
izgleda, ko se vse izteka iz zgornjega dela Lomanoš na spodnji del Lomanoš. Od tam gre
cestni jarek v melioracijski jarek, ki vodi v Plitvico in v reko Muro na mestu, kjer se nahaja
zajetje pitne vode in naša tovarna vode. Smiselno bi bilo, da se glede na to, kar sem povedal
na koncu, potrebno čimprej urediti, ali pa tudi razmisliti o situaciji, ker vem da so to velike
vrednosti, o kakšni drugi varianti rešitve tega problema. Ni to samo problem Lomanoš ampak
kompletnega odnosa do čiste pitne vode in do okolja. Želel bi pridobiti novelirano
informacijo glede tega, kdaj se planira izgradnja tega kanalizacijskega omrežja?«
2. »Ob začetku pouka, ko sem peljal otroka v šolo, me je ena občanka iz Gornje Radgone
vprašala, ali je res občina kriva zato, da v nižji stopnji (prvi, drugi razred) Osnovne šole
Gornja Radgona ni več jutranjega varstva. Povedala mi je, da se v tem času lahko otroci
zadržujejo le v garderobi in da ni tako urejeno, kot je bilo to prej. Spraševala me je, ali ni
finančnih sredstev za to ali je to posledica vodenja novega ravnatelja?«
POBUDA:
»Vedno govorimo o krajevnih skupnosti, ki so sestavni del naše občine in o čem se največ
pogovarjamo v krajevni skupnosti, še vedno o cestah. Tudi na včerajšnjem sestanku sveta
krajevne skupnosti skupaj z županom, smo namenili tej problematiki kar nekaj časa. Pogovarjali
smo se okvirno o planiranju sredstev za modernizacijo javnih poti za leto 2018. Takrat smo bili
tudi izzvani, da povemo kako si mi to predstavljamo v krajevni skupnosti. Vsak si bi želel da bi
se 800.000 evrov sredstev namenilo za ceste. Če že zastopamo te kraje, kot vemo je obseg
sredstev omejen, pa kljub temu predlagam, da bi se vsaj v nekoliko približali željam in potrebam
za modernizacijo cest na sami občini, tako da bi se v letu 2018 v proračunu namenilo vsaj
800.000 evrov sredstev. Tako da bi najprej fiksirali sredstva za ceste in šele nato gremo na druge
investicije. Vesel bom, če bo realiziran predlog do takšne višine ali še več.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI in podal eno POBUDO:
VPRAŠANJE:
»To koledarsko leto smo imeli okroglo mizo o delovanju krajevnih skupnosti v občini Gornja
Radgona. Zanimajo me kakšni so zaključki te okrogle mize in kako potekajo aktivnosti naprej
glede na to, da so naslednje koledarsko leto že lokalne volite. Ali bomo imeli še naprej krajevne
skupnosti v tako okrnjeni obliki, ko krajanom niti ne moremo dati za ceste, ali ne? Ali bomo
imeli dve krajevni skupnosti, ostalo ne? Tukaj je potrebno potegniti zaključke in jasno
nedvoumno povedati, kakšne so aktivnosti naprej. Ali bomo še naslednja štiri leta spet dvomili o
takšnih krajevnih skupnostih?«
POBUDA:
»Pobuda občinski upravi in podjetju Pošta Slovenije. V času sejmov so ogromni problemi s
parkirnimi mesti pred pošto v Gornji Radgoni in zato dajem pobudo, da v času sejmov postavite
prometni znak »prepovedano parkiranje« z dodatno tablo, ki bo dovoljevala strankam pošte
maksimalno parkiranje 15 minut.«
VPRAŠANJE:
»Nekoč smo dobivali častne karte za prosti vstop na sejme. Zakaj smo jih nekoč dobivali in
istočasno POBUDA: predlagam, da jih dobimo tudi v prihodnje. Drznil si bom to povedati, da
sem jo dobil, ko je bil drugi župan. Predlagam, da o tem razmislite in v sodelovanju s podjetjem
Pomurski sejem to zagotovite.«
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»V občinskem proračunu za leto 2017 smo namenili 10.000 eur za pisanje občinske kronike.
Sedaj v rebalansu proračuna tega ne opazim nikjer. Zanima me, kam je šel ta denar? 10.000 eurov
smo slavnostno potrdili in ne vem, kje je sedaj ta denar?«
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Alenka ROJKO, članica občinskega sveta, je postavila naslednje VPRAŠANJE:
»V tem tednu je bila sklicana seja zavoda Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka v Negovi. In
kolikor vem je že prejšnji teden bila ena seja na kateri so odpirali prispele vloge kandidatov za
mesto ravnatelja OŠ Negova. Zanima me, zakaj danes nimamo predloga, da bi dal občinski svet
mnenje, ali pa tega več ni potrebno?«
Branko KLUN, član občinskega sveta, je podal naslednjo POHVALO:
»Da ne bomo vedno poslušali samo graje in kritik na račun župana in občinskega sveta, bi
povedal nekaj besed, kaj se je v tem obdobju dogajalo. Pogledal sem zapisnike vseh 19 sej
občinskega sveta pa lahko ugotovimo, da smo sprejeli več kot 60 odlokov, vseh drugih aktov,
zato smatram, da smo mi, ki smo tu prisotni člani Občinskega sveta tisti, ki smo z večino glasov
potrjevali vse kar smo sprejeli. Vse kar smo sprejeli je naša zasluga in seveda tudi župana.
Moram pa povedati to, da je do nedavnega v občini najpogostejša zamuda bila plačilna
obveznost. Ob prevzemu županstva je bilo zapadlih računov za 1,200.000 €, danes jih ni. Pohvala
županu in občinski upravi, predvsem pa tudi naši Dominiki. Danes se plačuje na rok, ker se
občinska uprava skuša čimbolje držati planiranega. Na odboru za družbene dejavnosti smo dobili
seznam investicij v letih 2015, 2016 in 2017. Mislim, da je o tem potrebno obvestiti občane, da
bodo videli, da se je v tem obdobju tudi nekaj storilo. Če iz tega pogleda izpostavim, je bilo
izvedeno 11 modernizacij cest. Izvedli smo nakup zemljišča Prašičereja Podgrad, zamenjavo
dotrajanih garažnih vrat na gasilskem domu Gornja Radgona, obnovo strelišča v G. Radgoni,
energetsko obnovo OŠ dr. Antona Trstenjaka v Negovi, nakup zemljišča v lisjakovi strugi,
sofinanciranje gasilskega vozila za gasilska društva Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona in Spodnja
Ščavnica, izgradnjo cestne ovire na Spodnji Ščavnici, izvedli nadzidavo nad dispanzerjem
medicine dela in športa, izolirnice za šolski otroški dispanzer, izvedli obnovo kontejnerja na
teniškem igrišču Gornja Radgona, nakup zemljišča za izgradnjo večnamenske športne dvorane ob
OŠ Gornja Radgona, sanacijo poškodovanega ostrešja nad Cecinijevo graščino. Veliko smo
vlagali v izgradnjo investicije kanalizacijskega omrežja, gradnja kanalizacije s priključki za
Petrol in Hofer, izgradnja črpališča Podgrad. Nadalje izvedba hišnih priključkov za Strmo ulico,
izgradnja centralne čistilne naprave s pripadajočo kanalizacijo in izgradnjo vodovodnega sistema
za oskrbo s pitno vodo in varovanje vodovodnih virov Pomurja, vodovodno omrežje sistem C.
Tako lahko rečemo, da smo v teh treh letih veliko vložili s tem, v kakšnem je bila finančna
situacija na začetku.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Prebivalci oziroma odjemalci, ki so priklopljeni na Mariborski vodovod, plačujejo enako ceno
vode kot pomurski vodovod. Mariborski vodovod nima enake cene kot pomurski vodovod, ker je
drugače konstruirana zadeva. Kam gre razlika denarja, ki bi se morala nabirati?«

Župan je v nadaljevanju podal dva ustna ODGOVORA, in sicer na pobudo Urške MAUKO TUŠ
glede iskanja primerne lokacije za Komunalo Radgona ter na vprašanje Vitomirja DUNDEKA
glede poslanih vabil prejemnikom priznanj na slavnostno akademijo.

K tč. 5: Poročilo izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do
30.06. 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi.
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Dr. Peter KRALJ 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 Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja
Radgona za obdobje 01.01. od 30.06.2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava
in sprejme v predloženi vsebini.«
Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval Poročilo o
izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2017 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 Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do
30.6.2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, Dominika FRAS (dodatno pojasnilo),
Vladimir MAUKO (opravičilo), Vitomir DUNDEK.
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 soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 209
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Gornja Radgona za obdobje 01.01.2017 do 30.06.2017.

K tč. 6: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona (skrajšan postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi.
Dr. Peter KRALJ 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 2017 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 – skrajšani postopek, z vsemi
prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 –
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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 2017 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
ODMOR
Ob 17.16 je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 17.40 uri. Župan je
ugotovil, da je bilo ob nadaljevanju na seji v dvorani navzočih 14 članic in članov občinskega
sveta.
Župan je povabil navzoče k razpravi. 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 (14 navzočih, od
tega 14 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 210
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (skrajšani
postopek), z vsemi prilogami.

K tč. 7: Pravilnik o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini
Gornja Radgona (druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika o dodeljevanju občinskih
enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini 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 dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v
občini Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi 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 soglasno (17 navzočih, od tega
17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 211
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju
občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Gornja Radgona – druga
obravnava.
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K tč. 8: Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Branko KLUN, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in
nagrade.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Alenka ROJKO, Peter ŽNIDARIČ, župan, 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, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so z večino glasov (20 navzočih, od tega 13 ZA – 0
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 212
Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto
2017, kot sledi:
− Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli g. Francu HOZJANU.
− Zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Mirku FERENCU.
− Srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli mag. Nataši LORBER.
− Bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Milanu BRENČIČU.
− Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju RADGONSKE GORICE,
Gornja Radgona, d.d.
− Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju ELRAD International d.o.o..
− Listina Občine Gornja Radgona se podeli mag. Saši BEZJAK.
− Listina Občine Gornja Radgona se podeli dijakinji Tami ŠČANČAR.
− Listina Občine Gornja Radgona se podeli Študentsko mladinskemu klubu KLINKA
Gornja Radgona.

K tč. 9: Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2016
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
Gornja Radgona.
Dr. Peter KRALJ 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 strani nadzornega odbora posredovanim Poročilom o
izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016 in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
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 2016 in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme na znanje.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, Suzana BRAČIČ (dodatno pojasnilo),
župan.
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Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 navzočih, od tega 21 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 213
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 2016.

K tč. 10: Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne
skupnosti Gornja Radgona za leto 2016
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora Občine
Gornja Radgona.
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 finančnega
načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2016 in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
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 (21 navzočih, od tega 21 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 214
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 Gornja Radgona za leto 2016.

K tč. 11: Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto
2018 v občini Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal mag. Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala
Radgona d.o.o.
Dr. Peter KRALJ 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 potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov za leto 2018 v občini Gornja Radgona, vključno s predloženim elaboratom in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
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Razpravljali so: župan (dodatno pojasnilo), Franek RADOLIČ, dr. Peter KRALJ, Miran DOKL
(pojasnilo in razprava), dr. Peter KRALJ (replika), Miran DOKL (dodatno pojasnilo).
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so z večino glasov (18 navzočih, od tega 16 ZA – 2
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 215
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov za leto 2018 v Občini Gornja Radgona, s katerim se:
− potrdijo cene storitev in Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2018 v
občini Gornja Radgona, št. 3/2017 z dne 22. 8. 2017, ki ga je izdelal izvajalec javne službe
Komunala Radgona d.o.o.,
− uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018.
K tč. 12: Sklep o soglasju k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu ter predlogu cene socialno varstvene storitve socialni servis, posredovane s
strani Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o soglasju k predlogu cene
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ter predlogu cene socialno varstvene storitve
socialni servis, posredovane s strani Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
V razpravi je sodeloval 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 (15 navzočih, od tega 15 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 216
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene socialno varstvene
storitve - pomoč družini na domu kot socialna oskrba izven mreže javne službe,
posredovane s strani Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o., in sicer cena
storitve na efektivno uro neposredne socialne storitve znaša 14,30 EUR, za nedeljo ali v
nočnem času 18,59 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša 20,02
EUR.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene socialno varstvene
storitve socialni servis izven mreže javne službe, posredovane s strani Doma starejših
občanov Gornja Radgona d.o.o., in sicer cena storitve na efektivno uro neposredne
socialne storitve za uporabnika znaša 9,80 EUR.
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K tč. 13: Poročilo sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnine parc.št. 704/2, 704/3 in 704/4, vse k.o. Hercegovščak
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, direktor občine uprave.
Mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, se glasi: »Odbor
za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Sklepa o
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine parc. št. 704/2,
704/3 in 704/4, vse k.o. Hercegovščak in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme
v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. 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 (15 navzočih, od
tega 15 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 217
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. 704/2, 704/3 in 704/4, vse k.o. Hercegovščak, ki
v naravi niso več cesta.
K tč. 14:

Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

Župan je pri tej točki naštel in obrazložil najnovejša in najpomembnejša dogajanja, ki so se
odvijala med prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta ter podal druge aktualne informacije, in
sicer o:
− praznovanju 22. praznika občine in čestitka ob prazniku; povabilo na spremljajoče prireditve,
posebej pa na slavnostno akademijo s kulturnim programom, ki bo 1. oktobra 2017,
− konec meseca avgusta prejeti informaciji o potrebnih prostorih za opravljanje dejavnosti in
iskanju primerne lokacije javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.,
− prireditvi Radgonska noč, ki je bila dne 26. avgusta 2017 in dobro obiskana,
− prejemu visokega priznanja za 3. mesto – Turistična izvidnica v Sloveniji, podelitev na Bledu,
− mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, ki je potekal med 26. – 31. avgustom 2017
v Gornji Radgoni in urejanju medsebojnih lastniških razmerij s sejmom,
− obisku visoke delegacije Državnega sveta RS – 26. septembra 2017 v Gornji Radgoni,
− javni zahvali vsem, ki ob začetku šolskega leta pomagajo, da otroci varno prihajajo v šolo;
prošnja za pozornost in varno vožnjo,
− poteku aktivnosti glede večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni,
− aktivnostih glede vodovodnega sistema C,
− imenovanju Vladimirja MAUKA na funkcijo direktorja občinske uprave s 27. 9. 2017.
S tem je župan končal svoje izvajanje in ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in
članom občinskega sveta ter ostalim navzočim se je zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob
19.20 uri zaključil 20. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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PREDLOG
DRUGA OBRAVNAVA
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) in 18. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine
Gornja Radgona na ___. redni seji dne _______________ sprejel naslednji

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču
brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov
na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt na kmetijskem zemljišču brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica –
v nadaljevanju: OPPN.
(2) OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o., Partizanska
c. 3, 2000 Maribor, pod številko projekta 2017/OPPN-001.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN, območje OPPN, umestitev
načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno
ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje
narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od
funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po
prenehanju veljavnosti OPPN. Odlok določa tudi ureditve izven območja OPPN, ki se nanašajo
na ureditev komunalne in energetske infrastrukture.
(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi grafični del in priloge, ki so na vpogled pri
službi pristojni za urejanje prostora v občini Gornja Radgona.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
(1) Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z umestitvijo in izgradnjo hleva za prašiče, gnojne
jame in dozidavo obstoječega hleva na kmetijskem zemljišču, možnost postavitve silosa in
shrambe za kmetijsko mehanizacijo.
(2) Načrtujejo se tudi ostali posegi, vezani na vzpostavitev oziroma delovanje predvidene
novogradnje, ki so izven ureditvenega območja OPPN.
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III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(ureditveno območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti,
prometne, energetske, komunalne in druge ureditve ter spremljajoči objekti, ki jih zahteva
predvidena izgradnja.
(2) Zemljišče predmetnega OPPN se nahaja v sklopu kmetije Fujs, ki leži v k. o. Spodnja
Ščavnica. Območje je v naravi nepozidano.
(3) Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve skladno z uradnim katarskim načrtom in
geodetskim načrtom obsega dele parcel številka 1138/7, 1138/10, 1139/1, 1137, 1135, 1134/5 k.
o. Spodnja Ščavnica.
(4) Velikost območja OPPN na zahodni strani je 621 m2, na vzhodni strani je 4716 m2.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)
(1) Predvidena je dozidava obstoječih hlevov, postavitev novega hleva. V sklopu le teh je možna
postavitev silosov, gnojnih jam, shrambe za kmetijsko mehanizacijo.
6. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Ureditveno območje OPPN je dostopno z občinske ceste v Spodnjo Ščavnico preko dovozne
ceste, po kateri je urejen dovoz do kmetije.
(2) Do območja je dostop direktno iz dovozne ceste.
(3) V OPPN so opisani tudi posegi in ureditve izven ureditvenega območja OPPN, ki so potrebni
za izvedbo gospodarske javne infrastrukture.
7. člen
(pogoji in usmeritve glede vrste dopustih dejavnosti, gradenj in drugih del ter objektov)
(1) Vrste dopustnih dejavnosti: kmetijska proizvodnja in z njo povezane storitve.
(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se dopuščajo:
− gradnja novih objektov,
− tekoča vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela na objektih in napravah,
− nadzidave in dozidave objektov in naprav do opredeljenih gabaritov v tem odloku in
dopustnih odstopanj, ki so opredeljena v tem odloku,
− odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb,
− rekonstrukcija objektov in naprav,
− funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije,
− gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
− urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,
− gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in
objektov,
− spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
− postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru določil tega odloka.
(3) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru določil
tega odloka:
− Nestanovanjske stavbe:
- nestanovanjske kmetijske stavbe,
- nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil tega odloka.
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− Objekti prometne infrastrukture:
- ceste,
− Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
- distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja, naprave za alternativno rabo energije (fotovoltaika, ipd),
− Drugi gradbeni inženirski objekti:
- drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
8. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov)
(1) V grafičnih podlogah je označeno območje pozidave in načelno zarisan tloris objektov in
dozidave. Natančno se tloris določi v tehnični dokumentaciji. Območje pozidave je območje za
postavitev objektov, znotraj katerega je tloris objekta lahko tudi večji ali manjši ali drugačne
oblike od zarisane ali glede na tehnologijo postavljenih več objektov kot zarisano. Objekti so
pritlični (možno je izkoristiti mansardo) s streho dvokapnico ali enokapnico, naklona od 25° do
35°. Možna je namestitev klimatskih naprav, sončnih kolektorjev, fotovoltaike ipd. Dozidave,
nezahtevni in enostavni objekti lahko imajo tudi manjši naklon strešine, enokapno ali ravno
streho. Fasade naj bodo nevpadljivih, pastelnih barv.
9. člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev nezahtevnih in enostavnih objektov v
skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti (razen ograj in podpornih zidov) naj bodo od parcelne meje s
sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,00 m, s soglasjem lastnika sosednje parcele
lahko tudi bližje. Ograje in podporni zidovi naj bodo od parcelne meje odmaknjeni minimalno
0,20 m. Na parcelno mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na
katero mejijo.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO
DOBRO
10. člen
(prometno omrežje)
(1) Območje je dostopno preko obstoječe dovozne občinske ceste 606631. Okoli objekta je
predvidena ureditev utrjenih površin.
11. člen
(skupne določbe glede komunalnega in energetskega urejanja)
(1) Vsi podatki o obstoječi in predvideni komunalni infrastrukturi so povzeti iz katastra
posameznih upravljavcev ter izdelane projektne dokumentacije za načrtovano pozidavo.
(2) Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno pridobiti točne podatke o legi komunalnih
vodov. Vse tehnične rešitve prilagoditi zahtevam upravljavca ter upoštevati faznost izvedbe.
(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve ob upoštevanju smernic posameznih
upravljavcev. Podrobnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju
smernic in pogojev upravljavcev.
12. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Predviden objekt se priključi na obstoječ vodovod.
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13. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Gnojevka in odpadna voda iz hleva se zbirata v kanalih pod hlevom in odtekata v gnojno
jamo. Kapaciteta gnojne jame mora ustrezati 6 mesečnemu skladiščenju gnojevke, izvedba pa
vodotesna in odporna na gnojevko.
14. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Objekt se priključi na elektroenergetsko omrežje preko obstoječega priključka. Na
obravnavanem območju potekajo naslednji elektroenergetski vodi v lasti Elektro Maribor d. d.:
nizkonapetostno omrežje podzemne izvedbe iz TP 20/0,4 kV SP. ŠČAVNICA 5-RAK (t-441).
Priključna moč ostane enaka.
15. člen
(ogrevanje)
(1) Objekt ne bo ogrevan.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
16. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) V območju urejanja ni registriranih enot kulturne dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi za
kulturno dediščino niso potrebni.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek velja ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe
določi za arheološko najdišče.
(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN
OHRANJANJA NARAVE
17. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)
(1) Skladno s podzakonskim aktom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi
žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in
ozona v zunanjem zraku, se območje OPPN nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti.
(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo možno mero je potrebno upoštevati
veljavne predpise.
(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar
vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi
se za:
− vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;
− preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
− čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste;
− protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.
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18. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da
zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je
potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.
(2) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.
19. člen
(varstvo voda in vodnih virov)
(1) Območje OPPN leži izven vodovarstvenih območij.
(2) Za zagotovitev varstva okolja in vodnih virov je potrebno pri nadaljnjem načrtovanju in
gradnji naslednje:
− zgraditi ustrezen sistem odvodnje vseh vrst odpadnih vod iz območja,
− zgraditi ustrezno vodotesno gnojno jamo in odporno na gnojevko,
− zgraditi silos vodotesen in odporen na kislino,
− v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda.
20. člen
(ohranjanje narave)
(1) Območje predmetnega OPPN se nahaja znotraj območja, ki je varovano z naravovarstveno
zakonodajo. Gre za varovanje gozdnega habitatnega tipa in vrste, vezane na gozdni prostor. Na
območju OPPN navedeni habitatni tip in vrste niso prisotni.
21. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki se vrši v skladu z občinskim odlokom.
(2) Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora biti v skladu z določili veljavne
zakonodaje, prav tako ravnanje z morebitnimi industrijskimi in posebnimi odpadki.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
22. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje OPPN se nahaja izven vseh naravnih omejitev kot so poplavnost in visoka
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena. V širšem ureditvenem območju OPPN so zadostni
običajni zaščitni ukrepi pred erozijo. Glede na evidentirano konfiguracijo terena se sklepa, da je
območje objekta in okolice v svojem naravnem stanju stabilno. Padavinske vode se trenutno
razpršeno stekajo po pobočju, delno ponikajo. Območij plazenja in mest erozijskega delovanja
niso evidentirana.
(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša
0,100 g. Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje. Za objekt ni potrebna
gradnja zaklonišča, potrebna je ojačitev prve plošče.
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje
in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih
snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega:
− nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
− nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,
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− nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin
in objektov in
− nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.
23. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja srednja.
Vžigalica že lahko povzroči požar. V gozdu je širjenje požara srednje hitro, na odprtem prostoru
kar hitro. Ogenj gori na površini s srednjim plamenom, pri tem zgori nekaj kompaktnega
organskega materiala. Kontrola požara ni težka, požar se pogasi s srednje velikimi napori.
(2) Načrtovane stavbe se uvrščajo med požarno manj zahtevne objekte. Doseganje predpisane
ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi o
študiji požarne varnosti. Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje
predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta Zasnova požarne varnosti, ki na kratek in
pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s/z:
− ustreznimi zagotovitvami potrebnih odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih
protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
− nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
− evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
− zagotovitvijo virov vode in naprav za gašenje ter neoviran in varen dovoz, dostop in
delovne površine za intervencijska vozila.
(3) Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni del projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Povzetek vsebine študije požarne varnosti oziroma zasnove
požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe. Izkaz požarne
varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta.
(4) Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte morajo biti zagotovljeni potrebni
odmiki od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN
ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA
24. člen
(etapnost gradnje)
(1) OPPN se lahko izvaja v več etapah (tudi del stavbe), ki so časovno medsebojno neodvisne.
Vsaka etapa mora biti zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno,
energetsko in infrastrukturno ureditvijo, priključki ter zunanjimi ureditvami.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
25. člen
(skupne določbe glede dopustnih odstopanj)
(1) Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev, določenih s
tem odlokom, če se pri nadaljnjem projektiranju ali podrobnejšem proučevanju prometnih,
energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih in drugih razmer
pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije oziroma nosilci
urejanja prostora.
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(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije objektov in naprav natančno
določi. Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so posledica
natančnejše stopnje obdelave projektov.
26. člen
(odstopanja pri načrtovanju objektov)
(1) V grafičnih podlogah je označeno območje pozidave in načelno zarisani tlorisi objektov.
Natančno se tloris določi v tehnični dokumentaciji. Območje pozidave je območje za postavitev
objektov, znotraj katerega je tloris objekta lahko tudi večji ali manjši ali drugačne oblike od
zarisane ali glede na tehnologijo postavljenih več objektov kot zarisano.
27. člen
(odstopanja glede energetske in komunalne ureditve)
(1) Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v predmetnem OPPN (trase posameznih
vodov, mesta, način priključevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo v projektni
dokumentaciji ob upoštevanju usmeritev tega OPPN, upoštevanju veljavne zakonodaje,
predpisanih odmikov med posameznimi komunalnimi vodi. Spremembe lege in trase posameznih
vodov so dopustne tudi v primeru težav pri pridobivanju zemljišč.
XI. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV
28. člen
(pogoji za vzdrževalna in druga dela)
(1) Za vzdrževalna in investicijska dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki
pogoji za oblikovanje kot za novogradnje. Dozidave in nadzidave objektov se morajo uskladiti s
celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali
osnovnega.
(2) Pri urejanju okolice objektov mora izdelovalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati
vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni
material in urediti okolico.
29. člen
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)
(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo
gospodarske javne infrastrukture izven območja OPPN mora investitor pridobiti projektne pogoje
in soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.
(2) Pred začetkom gradnje mora investitor pridobiti geotehnične pogoje gradnje.
30. člen
(obveznost v času gradnje)
(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
− pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti
obstoječe infrastrukturne vode,
− zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih
objektov in zemljišč,
− promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na
obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,
− sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),
− skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne
posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,
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− zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in
naprav,
− v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega
onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,
− v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe,
− zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico
objektov,
− sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času
gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s smernicami za načrtovanje pristojnih
nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
31. člen
(obveznosti občine)
(1) Pri naslednji večji spremembi OPN bo občina upoštevala poseg, ki je predviden s tem OPPN
in spremenila namensko rabo na tem območju iz K1 v A.
XII. KONČNE DOLOČBE
31. člen
(arhiviranje in vpogled v OPPN)
(1) OPPN v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled pri službi pristojni za urejanje
prostora v Občini Gornja Radgona.
(2) Arhiviranje in vpogled v podrobni načrt se zagotavljata v digitalni in analogni obliki. V
primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.
32. člen
(pričetek veljavnosti)
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Številka: 350-2/2017-U107
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV:
I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka
Nosilec kmetijskega gospodarstva Robert Fujs, Spodnja Ščavnica 53, 9220 Gornja Radgona (v
nadaljevanju pobudnik), je dne 14. 3. 2017 na Občino Gornja Radgona vložil pobudo za sprejem
Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za gradnjo kmetijskih
objektov na kmetijskih zemljiščih parc. št. 1138/7, 1138/10, 1139/1, 1137, 1135, 1134/5, vse k. o.
Spodnja Ščavnica, v skladu s 3. ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
71/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 58/12 in 27/16).
Obravnavano območje spada v območje najboljšega kmetijskega zemljišča, v neposredni bližini
obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva.
Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev hleva
(novogradnja) za rejo prašičev in spremljajočih objektov ter ureditev območja s potrebo prometno
in komunalno infrastrukturo.
2. Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OPPN-ja je Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 –
uradno prečiščeno besedilo, št. 58/12 in 27/16).
V mesecu aprilu 2016 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih
zemljiščih (ZKZ-E), ki je veljavnemu Zakonu o kmetijskih zemljiščih dodal 3. ea člen, ki določa,
da lahko lokalna skupnost, če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja
lokalne skupnosti, z občinskim podrobnim prostorskim načrtom v skladu z zakonom, ki ureja
prostorsko načrtovanje, na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe pod določenimi
pogoji načrtuje določene vrste kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski
dejavnosti.
3. Cilji odloka
Na podlagi sprejetega odloka bo lahko investitor pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo
kmetijskih objektov ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev določenih v Zakonu o graditvi
objektov.
4. Finančne posledice odloka
Z uveljavitvijo tega odloka se ne pričakuje novih, dodatnih finančnih posledic.

II. OBRAZLOŽITEV
Na pobudo nosilca kmetijskega gospodarstva Roberta Fujsa iz Spodnje Ščavnice, je podjetje
URBIS d. o. o. Maribor izdelal Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na
kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji
Fujs v k. o. Spodnja Ščavnica.
Območje izdelave OPPN se nahaja na območju kmetije Fujs v Spodnji Ščavnici, v neposredni
bližini že obstoječih stavb in zajema kmetijska zemljišča na naslednjih parcelah ali delih parcel:
1138/7, 1138/10, 1139/1, 1137, 1135, 1134/5, k. o. Spodnja Ščavnica.
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Postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo
kmetijskih objektov se je vodil skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju, na pobudo in
stroške investitorja.
S tem predlogom OPPN-ja se načrtujejo ureditve povezane z umestitvijo in izgradnjo hleva za
prašiče, gnojne jame in dozidavo obstoječega hleva na kmetijskem zemljišču, možnost postavitve
silosa in shrambe za kmetijsko mehanizacijo.
V grafični prilogi (št. lista 4.1) je označeno območje pozidave in načelno zarisan tloris objektov
in dozidave. Natančno se tloris določi v tehnični dokumentaciji. Območje pozidave je območje za
postavitev objektov, znotraj katerega je tloris objekta lahko tudi večji ali manjši ali drugačne
oblike od zarisane ali glede na tehnologijo postavljenih več objektov kot zarisano. Objekti so
pritlični (možno je izkoristiti mansardo) s streho dvokapnico ali enokapnico, naklona od 25° do
35°. Možna je namestitev klimatskih naprav, sončnih kolektorjev, fotovoltaike ipd. Dozidave,
nezahtevni in enostavni objekti lahko imajo tudi manjši naklon strešine, enokapno ali ravno
streho. Fasade naj bodo nevpadljivih, pastelnih barv.
Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev nezahtevnih in enostavnih objektov v
skladu z veljavnimi predpisi.
Nezahtevni in enostavni objekti (razen ograj in podpornih zidov) naj bodo od parcelne meje s
sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,00 m, s soglasjem soseda lahko tudi manj.
Ograje in podporni zidovi naj bodo od parcelne meje odmaknjeni minimalno 0,20 m. Na parcelno
mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo.
Postopek priprave OPPN-ja se je pričel s Sklepom o začetku postopka priprave OPPN, ki je bil
objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona št. 2/2017 in 4/2017.
Ugotovljeno je bilo, da pobuda ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja
lokalne skupnosti iz strateškega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona, saj
gre za gradnjo kmetijskih objektov v okviru obstoječe kmetije, s čimer se omogoča njen nadaljnji
razvoj.
Nadaljnji postopek priprave OPPN je potekal po naslednjem vrstnem redu (vsa dokazila se
hranijo v zadevi postopka v arhivu Občine Gornja Radgona):
- osnutek OPPN je izdelalo podjetje URBIS d. o. o. Maribor, pod št. projekta 2017/OPPN001, marec 2017;
- osnutek je bil dne 7. 4. 2017 poslan nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitve
smernic ter na ministrstvo, pristojno za okolje z namenom pridobitve odločbe o
potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov prostorskega akta na okolje;
- v zakonsko določenem roku so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora;
- pridobljena je bila odločba št. 35409-98/2017/4 z dne 25. 4. 2017 Ministrstva za okolje in
prostor, pristojnega za varstvo okolja, da z občinskim podrobnim prostorskim načrtom na
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na
kmetiji Fujs ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje;
- dopolnjen osnutek (za javno razgrnitev) je izdelalo podjetje URBIS d. o. o. Maribor, pod
št. 2017/OPPN-001, julij 2017;
- dne 20. 7. 2017 je na spletni strani Občina Gornja Radgona objavila Javno naznanilo, s
katerim je obvestila javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN;
- Občina Gornja Radgona je javnost seznanila z dopolnjenim snutkom OPPN v okviru
javne razgrnitve, ki je potekala od vključno 31. 7. 2017 do vključno 30. 8. 2017;
- javna obravnava je bila izvedena dne 23. 8. 2017;
- v času javne razgrnitve ni bilo podane nobene pripombe ali predloga na dopolnjen osnutek
OPPN;
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predlog OPPN je izdelalo podjetje URBIS d. o. o. Maribor, pod št. projekta 2017/OPPN001, september 2017;
predlog OPPN je bil dne 22. 9. 2017 poslan nosilcem urejanja prostora z namenom
pridobitve pozitivnih mnenj.

S tem so izpolnjene vse zakonske zahteve za sprejem odloka na občinskem svetu.
Kot določa 21. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, št. 1/2016), prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko
načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove
vsebine, sprejme občinski svet z odlokom v eni obravnavi, ki se opravi v skladu z določbami tega
poslovnika, ki urejajo drugo obravnavo predloga odloka.
V kolikor je k predlogu odloka sprejet amandma, ki spreminja s predlogom prostorskega akta
določeno prostorsko ureditev, ki je bila razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt
ni sprejet in se postopek o odloku konča. V tem primeru se postopek sprejemanja prostorskega
akta začne znova z razgrnitvijo predloga, v katerega je vključen prej omenjen amandma.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za
gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Spodnja Ščavnica (druga obravnava),
obravnava in sprejme v predlagani vsebini.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za gradnjo
kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Spodnja Ščavnica (druga obravnava).

Gornja Radgona, oktober 2017
Pripravila:
Suzana Rakuša, dipl. uprav. org., l.r.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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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) ter
18. in 66. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št.
1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji __ redni seji, dne ________ 2017 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Gornja Radgona za leto 2018 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 2018

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
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1

7.579.281
6.927.578
5.565.848
4.779.659
686.589
99.600
0
1.361.731
1.141.551
5.000
23.000
78.000
114.180
170.000
170.000
/
0
/
/
/
481.703
435.296

741 Prejeta sredstva iz proračuna EU
46.407
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.272.676
40 TEKOČI ODHODKI
2.597.927
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
738.619
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
107.090
402 Izdatki za blago in storitve
1.407.440
403 Plačila domačih obresti
91.000
409 Rezerve
253.777
41 TEKOČI TRANSFERI
3.395.922
410 Subvencije
223.350
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.629.816
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
405.305
413 Drugi tekoči domači transferi
1.137.450
414 Tekoči transferi v tujino
/
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
4.156.189
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.156.189
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
122.638
430 Investicijski transferi
/
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.upor.
20.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
102.638
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-2.693.394
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2018

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.)

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2018

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

3.241.462
3.241.462
3.241.462
1.048.067
1.048.067
1.048.067
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2017

- 500.000
2.193.394
2.693.394
500.000

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; 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,
medobčinski inšpektorat, občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za porabo
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 2018.
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 2017.
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.
Dinamika investicij se skozi leto usklajuje z zmožnostmi.
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
4

posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v
proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
14. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve
oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o
javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s
planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz
proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun.
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
15. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 50.000,00 eur.
16. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 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
5

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo
v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti
in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za
finance.
4. NADZOR
21. člen
Nadzor nad poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh
sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona v skladu z zakonom in statutom.
Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih
ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti
članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v
zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v
skladu s predpisi.
22. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in
računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
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 2018 dolgoročno zadolžila v skupni vrednosti 3.241.462 eur v
celoti za namene izgradnje oziroma modernizacije 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 2018 zadolži do višine
6.500.000,00 eur.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2019, 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: 007-1/2017-U120
Gornja Radgona, ________________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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PREDLOG PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2018 - 1. obravnava
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

8.111.302,67
7.058.680,97

7.579.281,34
6.927.578,44

93,4
98,1

70 DAVČNI PRIHODKI

5.529.759,00

5.565.847,77

100,7

700 Davki na dohodek in dobiček

4.721.519,00

4.779.659,00

101,2

4.721.519,00

4.779.659,00

101,2

4.721.519,00

4.779.659,00

101,2

678.640,00

686.588,77

101,2

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

Indeks

588.470,00

600.578,77

102,1

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

412.108,77

103,0

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

170.000,00

170.000,00

100,0

17.970,00

17.970,00

100,0

1.010,00

1.010,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

10,00

10,00

100,0

20.010,00

20.000,00

100,0

20.000,00

19.990,00

100,0

10,00

10,00

100,0

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

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

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

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

69.150,00

65.000,00

94,0

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

9.000,00

9.000,00

100,0

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

60.000,00

55.850,00

93,1

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
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

129.600,00

99.600,00

76,9

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

100,0

122.600,00

92.600,00

75,5

80.000,00

50.000,00

62,5

0,00

900,00

---

900,00

0,00

0,0

70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB

5.700,00

5.700,00

100,0

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

3.000,00

3.000,00

100,0

33.000,00

33.000,00

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
70470400 32078 TURISTIČNA TAKSA

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Indeks

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

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.528.921,97

1.361.730,67

89,1

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.133.742,13

1.141.550,83

100,7

137.340,00

0,00

0,0

137.340,00

0,00

0,0

571,00

571,00

100,0

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

15,00

15,00

100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb

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

7103 Prihodki od premoženja

Indeks

995.831,13

1.140.979,83

114,6

71030100 PRIHODKI OD NAJEMNIN- POSLOVNI PROSTORI

20.000,00

20.000,00

100,0

71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.000,00

1.000,00

100,0

71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.800,00

1.800,00

100,0

71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.600,00

1.800,00

112,5

180.000,00

180.000,00

100,0

71030300 PRIHODKI OD NAJEMNIN- ZEMLJIŠČA

8.000,00

8.000,00

100,0

71030400 PRIHODKI OD NAJEMNIN UPRAVNE ZGRADBE

6.000,00

6.000,00

100,0

71030600 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ

15.000,00

32.000,00

213,3

71031200 PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO

32.000,00

4.000,00

12,5

1.500,00

1.500,00

100,0

71030200 PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA

710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice
71039901 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-UPORABA TELOVADNICE

5.200,00

5.200,00

100,0

71039902 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE CERO PUCONCI

128.772,83

128.772,83

100,0

71039903 Najemnine kanalizacija in ČN- Komunala Radgona

375.379,32

350.000,00

93,2

15.120,00

15.120,00

100,0

71039906 NAJEMNINA OŠO
71039907 Drugi prih. od premoženja-uporaba slačilnic in športnih površin na TŠC Ttate
71039908 Najemnine vodovod- JP Prlekija

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

7.000,00

7.000,00

100,0

197.458,98

378.787,00

191,8

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

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

0,00

6.000,00

---

6.000,00

0,00

0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

71200100 5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
71200700 5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških
71200800 POVPR. OZ. SODNE TAKSE IN DRUGI STR.OBČ.ORGANA NA PODLAGI ZP

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

Indeks

0,00

1.000,00

---

1.000,00

0,00

0,0

78.000,00

78.000,00

100,0
100,0

78.000,00

78.000,00

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.

52.000,00

52.000,00

100,0

9.000,00

9.000,00

100,0

714 Drugi nedavčni prihodki

289.179,84

114.179,84

39,5

7141 Drugi nedavčni prihodki

289.179,84

114.179,84

39,5

50.000,00

50.000,00

100,0

200.000,00

50.000,00

25,0

3.364,20

3.364,20

100,0

71300073 KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA

714100 Drugi nedavčni prihodki
71410500 PRIHODKI OD KOMUN.PRISPEVKOV
71410600 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

25.000,00

0,00

0,0

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

10.815,64

10.815,64

100,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI

500.000,00

170.000,00

34,0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

200.000,00

170.000,00

85,0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

200.000,00

170.000,00

85,0

200.000,00

170.000,00

85,0

300.000,00

0,00

0,0

300.000,00

0,00

0,0

300.000,00

0,00

0,0

72000001 Prihodki od prodaje premoženja

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

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

74 TRANSFERNI PRIHODKI

552.621,70

481.702,90

87,2

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

552.621,70

435.296,40

78,8

379.421,14

387.095,84

102,0

92.403,00

56.821,00

61,5

20.000,00

0,00

0,0

1.700,00

1.700,00

100,0

133.437,00

203.011,00

152,1

0,00

32.000,00

---

74000126 Vodovodno omrežje- sistem C- sredstva RS

10.402,62

0,00

0,0

74000127 Celostna prometna strategija

21.420,00

20.000,00

93,4

74000403 SVRL - SOFIN. MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA

31.000,00

31.000,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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
74000106 Financiranje po 21. in 23.členu Zakona o financiranju občin
74000118 Sofinanciranje fundacije za šport

Indeks

74000404 PREJETA SREDSTVA MINISTR.-DRUŽINSKI POMOČNIK

30.000,00

3.505,32

11,7

74000410 ZRSzZ- refundacija javnih del

39.058,52

39.058,52

100,0

162.000,00

37.000,00

22,8

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

37.000,00

37.000,00

100,0

74010112 Prejeta sredstva od občine Ljutomer za sistem C

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

125.000,00

0,00

0,0

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

11.200,56

11.200,56

100,0

11.200,56

11.200,56

100,0

0,00

46.406,50

---

0,00

46.406,50

---

74120021 Projekt "City Cooperation 2"

0,00

13.812,50

---

74120023 Projekt "Glamur"

0,00

12.594,00

---

74120024 Projekt "WiFi4EU

0,00

20.000,00

---

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
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

7.656.477,63

10.272.675,78

134,2

2.607.022,11

2.597.926,66

99,7

738.650,77

738.619,22

100,0

657.089,75

657.089,75

100,0

609.508,31

609.508,31

100,0

43.275,24

43.275,24

100,0

400003 Položajni dodatek

4.306,20

4.306,20

100,0

4001 Regres za letni dopust

100,0

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

22.951,14

22.951,14

400100 Regres za letni dopust

22.951,14

22.951,14

100,0

4002 Povračila in nadomestila

42.856,44

42.856,44

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

28.080,36

28.080,36

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

14.776,08

14.776,08

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

5.031,55

5.000,00

99,4

5.031,55

5.000,00

99,4

4009 Drugi izdatki zaposlenim

721,89

721,89

100,0

400900 Jubilejne nagrade

721,89

721,89

100,0

107.058,63

107.090,18

100,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

57.828,01

57.859,56

100,1

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

57.828,01

57.859,56

100,1

46.249,03

46.249,03

100,0

42.853,33

42.853,33

100,0

3.395,70

3.395,70

100,0

589,68

529,68

89,8

589,68

529,68

89,8

715,33

775,33

108,4

715,33

775,33

108,4

1.676,58

1.676,58

100,0

1.676,58

1.676,58

100,0

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

4004 Sredstva za nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo

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
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

1.364.180,39

1.407.440,34

103,2

180.299,96

137.487,17

76,3

402000 Pisarniški material in storitve

10.360,81

10.360,81

100,0

40200070 pisarniški material in storitve

1.530,00

1.550,00

101,3

402001 Čistilni material in storitve

1.725,18

1.725,18

100,0

40200171 čistilni material in storitve

663,34

450,00

67,8

3.562,38

3.262,31

91,6

500,00

500,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

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

Indeks

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

3.847,16

3.646,26

94,8

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

360,00

360,00

100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

24.427,61

16.235,22

66,5

214,64

280,00

130,5

402007 Računalniške storitve

11.704,59

10.375,40

88,6

40200775 računalniške storitve

2.220,00

2.220,00

100,0
38,8

40200674 stroški oglaševalskih storitev

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

17.515,70

6.800,00

402009 Izdatki za reprezentanco

6.423,36

6.021,77

93,8

40200976 izdatki za reprezentanco

1.577,00

1.577,00

100,0

87.299,21

65.899,22

75,5

2.500,00

2.500,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve
40209932 Zdravje na delovnem mestu
40209978 drugi splošni material in storitve

3.868,98

3.724,00

96,3

30.749,58

25.200,00

82,0

402100 Uniforme in službena obleka

500,00

500,00

100,0

40210870 nakup pohištva in rač. opreme

100,00

100,00

100,0

2.100,00

2.100,00

100,0

24.631,18

22.500,00

91,4

3.318,40

0,00

0,0

100,00

0,00

0,0

200.866,93

196.592,90

97,9

94.862,74

97.070,00

102,3

4021 Posebni material in storitve

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve
40219906 drugi stroški - OU

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 Električna energija
40220070 električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

13.100,00

13.000,00

99,2

33.007,91

30.952,90

93,8

3.072,02

3.000,00

97,7

402203 Voda in komunalne storitve

12.393,58

7.970,00

64,3

40220373 voda in komunalne storitve

94,4

2.700,00

2.550,00

402204 Odvoz smeti

5.632,96

5.600,00

99,4

40220474 odvozi smeti

14.970,00

14.970,00

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

5.797,72

6.050,00

104,4

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

1.780,00

1.780,00

100,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

402206 Poštnina in kurirske storitve

12.800,00

12.800,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

650,00

750,00

115,4

100,00

100,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

4023 Prevozni stroški in storitve

Indeks

(2)/(1)

11.184,12

10.047,30

89,8

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

6.671,39

5.925,00

88,8

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

1.814,98

1.400,00

77,1

247,30

247,30

100,0

2.325,45

2.350,00

101,1

125,00

125,00

100,0

96,7

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

4024 Izdatki za službena potovanja

10.117,24

9.783,72

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

1.683,52

1.550,00

92,1

402402 Stroški prevoza v državi

6.305,72

6.805,72

107,9

40240271 stroški prevoza v državi

2.128,00

1.428,00

67,1

4025 Tekoče vzdrževanje

761.670,27

799.561,09

105,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

16.126,74

19.100,00

118,4

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

4.720,00

5.300,00

112,3

125.332,06

133.000,00

106,1

70.965,34

40.031,36

56,4

27.500,00

27.500,00

100,0

31.768,84

0,00

0,0

0,00

11.434,71

---

1.080,00

1.170,00

108,3

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
40250373 vzdrževanje pokopališč
402504 Zavarovalne premije za objekte
40250401 Zavarovalne premije za objekt in opremo
40250474 zavarovalne premije za objekte
40250475 zavarovalne premije za objekte

320,00

320,00

100,0

25.641,70

26.134,20

101,9

7.379,38

2.285,70

31,0

108.623,67

139.600,00

128,5

40259901 letno vzdrževanje

215.000,00

215.000,00

100,0

40259902 zimsko vzdrževanje

126.962,54

178.435,12

140,5

250,00

250,00

100,0

22.648,34

22.059,10

97,4

1.422,76

1.422,76

100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

5.969,50

5.300,00

88,8

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

15.256,08

15.336,34

100,5

4029 Drugi operativni odhodki

146.643,95

206.709,06

141,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

5.552,70

5.400,00

97,3

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

2.647,69

2.000,00

75,5

52.160,66

38.279,32

73,4

9.300,00

9.800,00

105,4

402905 Sejnine udeležencem odborov
40290571 sejnine

Stran 8 od 17

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

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

(2)/(1)

288,26

0,00

0,0

27.496,00

28.740,00

104,5
100,0

1.685,96

1.685,96

402923 Druge članarine

500,00

500,00

100,0

40293074 plačila storitev UJP

83,00

83,00

100,0

402931 Plačila bančnih storitev

1.000,00

1.000,00

100,0

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

650,00

500,00

76,9

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS

296,84

180,00

60,6

44.982,84

118.540,78

263,5

90.850,00

91.000,00

100,2

90.850,00

91.000,00

100,2

90.850,00

91.000,00

100,2

306.282,32

253.776,92

82,9

50.000,00

30.000,00

60,0

50.000,00

30.000,00

60,0

40.000,00

50.000,00

125,0

40.000,00

50.000,00

125,0

216.282,32

173.776,92

80,4

78.942,32

79.506,41

100,7

402999 Drugi operativni odhodki

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

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva

4093 Sredstva za posebne namene
409300 Sredstva proračunskih skladov
40930001 Sklad za nadzidavo ZD G.R.

137.340,00

0,00

0,0

40930003 Sklad za skupne vodovodne objekte

0,00

55.539,06

---

40930004 Sklad za primar in sekundar

0,00

38.731,45

---

3.665.629,10

3.395.921,94

92,6

293.917,19

223.350,00

76,0

210.585,09

146.000,00

69,3

210.585,09

146.000,00

69,3

83.332,10

77.350,00

92,8

1.982,10

2.350,00

118,6

81.350,00

75.000,00

92,2

41 TEKOČI TRANSFERI
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

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

1.671.224,93

1.629.816,41

97,5

14.000,00

11.000,00

78,6

14.000,00

11.000,00

78,6

Indeks

0,00

18.000,00

---

41129901 Premostitev trenutne materialne ogroženosti

0,00

13.000,00

---

41129902 Stroški šolanja

0,00

3.000,00

---

41129903 Izredna denarna pomoč

0,00

2.000,00

---

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

96,6

4117 Štipendije
411701 Kadrovske štipendije

4119 Drugi transferi posameznikom

1.656.224,93

1.599.816,41

411900 Regresiranje prevozov v šolo

152.000,00

121.310,45

79,8

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

275.593,99

276.000,00

100,2

411920 Subvencioniranje stanarin

35.003,21

36.000,00

102,9

1.076.460,69

1.076.359,00

100,0

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

61.117,04

43.046,96

70,4

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

56.050,00

47.100,00

84,0

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

461.755,86

405.305,18

87,8

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

461.755,86

405.305,18

87,8

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

394.900,72

372.865,18

94,4

5.700,00

4.400,00

77,2

900,00

0,00

0,0

412000111 A-redna dejavnost društva

10.500,00

0,00

0,0

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

15.267,72

0,00

0,0

412000113 C-strokovno izobraževanje članov društva

1.500,00

0,00

0,0

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

3.400,00

0,00

0,0

412000115 SMC- STRANKA MODERNEGA CENTRA

3.092,59

3.475,00

112,4

412000116 Projekt "Starejši za boljšo kakovost življenja doma"

1.000,00

0,00

0,0

412000127 Svetniška skupina Lista za Gornjo Radgono

1.221,00

1.296,00

106,1

412000128 Svetniška skupina SD

2.035,00

2.160,00

106,1

412000129 Svetniška skupina SMC-Stranka modernega centra

2.517,00

1.296,00

51,5

412000130 Svetniška skupina Desus

1.221,00

1.296,00

106,1
106,1

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije
4120000103 Športaj s Klinko

412000131 Svetniška skupina SDS
412000132 Svetniška skupina Nove Slovenije
412000133 Svetniška skupina SLS
412000134 Svetniška skupina- samostojna članica U.M.T.

Indeks

814,00

864,00

1.678,00

864,00

51,5

814,00

864,00

106,1

407,00

432,00

106,1

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKI DEMOKRATI

1.993,91

2.240,00

112,3

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1.804,02

2.028,00

112,4

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2.448,31

2.750,00

112,3

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2.970,51

3.338,00

112,4

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

5.571,08

5.137,00

92,2
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

1.238.731,12

1.137.450,35

91,8

102.314,81

100.000,00

97,7

102.314,81

100.000,00

97,7

13.600,00

13.600,00

100,0

13.600,00

13.600,00

100,0

Indeks

921.781,88

956.524,17

103,8

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

423.129,30

433.368,22

102,4

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

110.494,00

129.800,00

117,5

41330002 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- MLADINSKI CENTER

20.388,00

19.943,00

97,8

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

12.260,00

15.910,00

129,8

41330004 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- ŠPITAL

9.459,00

6.533,00

69,1

251.549,32

256.204,95

101,9

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

28.665,00

24.641,00

86,0

41330202 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve KULTPROTUR

22.404,00

22.404,00

100,0

41330204 Izdatki za blago in storitve- MLADINSKI CENTER

5.614,16

10.900,00

194,2

41330205 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve MLADINSKI CENTER

4.632,84

5.000,00

107,9

12.530,00

14.210,00

113,4

5.400,00

5.400,00

100,0

10.840,00

11.210,00

103,4

41330209 Izdatki za blago in storitve- prireditve ŠPITAL

2.000,00

1.000,00

50,0

41330246 Zavarovalne premije

2.416,26

0,00

0,0

201.034,43

67.326,18

33,5

201.034,43

67.326,18

33,5

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

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

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

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.278.920,82

4.156.188,91

325,0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.278.920,82

4.156.188,91

325,0

4.708,17

5.700,00

121,1

420200 Nakup pisarniškega pohištva

1.323,00

2.000,00

151,2

42020070 nakup pisarniškega pohištva

150,00

300,00

200,0

2.488,61

2.000,00

80,4

200,00

200,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4202 Nakup opreme

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

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 Novogradnje
42040120 Izgradnja kanalizacije- Panonska ulica
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

Indeks

546,56

1.200,00

219,6

36.403,26

0,00

0,0

36.403,26

0,00

0,0

906.883,49

3.865.188,91

426,2

191.161,28

3.095.986,49

---

127.257,92

0,00

0,0
160,3

447.379,49

717.202,42

42040219 zamenjava vodovoda, obnova pločnikov in JR- Panonska ulica

99.384,80

0,00

0,0

42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

41.700,00

52.000,00

124,7

37.106,15

93.300,00

251,4

5.096,15

74.000,00

---

42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališč

14.300,00

14.300,00

100,0

42050170

17.710,00

5.000,00

28,2

3.821,46

20.000,00

523,4

3.821,46

20.000,00

523,4

289.998,29

172.000,00

59,3

420801 Investicijski nadzor

12.185,68

0,00

0,0

420802 Investicijski inženiring

13.725,76

0,00

0,0

231.598,65

172.000,00

74,3

42080408 Projektna dokumentacija, Vrtec Manka Golarja, enota Negova

24.670,00

0,00

0,0

42080419 Zamenjava vodovoda, obnova pločnikov in JR- Panonska ulica

1.950,00

0,00

0,0

5.868,20

0,00

0,0

104.905,60

122.638,27

116,9

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4207 Nakup nematerialnega premoženja
420703 Nakup licenčne programske opreme

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

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

20.000,00

20.000,00

100,0

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20.000,00

20.000,00

100,0

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20.000,00

20.000,00

100,0

Stran 13 od 17

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

84.905,60

102.638,27

120,9

84.905,60

102.638,27

120,9

71.705,60

85.238,27

118,9

1.000,00

1.000,00

100,0

10.000,00

13.900,00

139,0

43230008 Investicije ŠPITAL

1.000,00

1.000,00

100,0

43230009 Investicije Mladinski center

1.200,00

1.500,00

125,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
432300008 Investicije Grad Negova
43230007 Investicije KULTPROTUR in TIC G.R.

Indeks

Stran 14 od 17

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

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKL

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

(2)/(1)

454.825,04

-2.693.394,44

---

545.104,04

-2.602.965,44

---

(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)

786.029,76

933.729,84 118,8

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Stran 15 od 17

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
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

---

300.000,00

0,00

0,0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

300.000,00

0,00

0,0

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

300.000,00

0,00

0,0

300.000,00

0,00

0,0

300.000,00

0,00

0,0

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

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

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin

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

-300.000,00

0,00

Indeks

0,0

Stran 16 od 17

C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

Indeks

200.156,00

3.241.461,60

---

50 ZADOLŽEVANJE

200.156,00

3.241.461,60

---

500 Domače zadolževanje

200.156,00

3.241.461,60

---

200.156,00

3.241.461,60

---

200.156,00

3.241.461,60

---

483.476,28

1.048.067,16

216,8

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

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

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA

483.476,28

1.048.067,16

216,8

550 Odplačila domačega dolga

483.476,28

1.048.067,16

216,8

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

483.476,28

1.048.067,16

216,8

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

72.727,32

78.787,93

108,3

55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

66.666,72

100,0

55010109 Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate

9.165,00

9.165,00

100,0

55010110 Dolgoročni kredit Factor banka 2014- slačilnice na TŠC Trate

28.680,54

49.166,64

171,4

55010115 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 650.000

50.000,04

549.999,92

---

55010116 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 750.000

57.692,40

57.692,40

100,0

55010118 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ G.Radgona

17.769,96

34.991,58

196,9

55010119 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ Negova

15.992,86

14.762,64

92,3

103.769,80

103.769,80

100,0

61.011,64

61.011,64

100,0

0,00

22.052,89

---

55010120 Dolgoročni kredit Eko sklad- 1.452.777
55010121 Dolgoročni kredit Eko sklad- 854.163
55010122 Dolgoročni kredit MGRT 2016

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

-128.495,24

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-283.320,28

2.193.394,44

---

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

-454.825,04

2.693.394,44

---

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

128.495,24

-500.000,00 389,1

500.000,00

Stran 17 od 17

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2018 - 1. obravnava
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gornja Radgona za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

OBČINSKI SVET
01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

(2)/(1)

109.937,42

126.040,00 114,7

81.087,42

97.140,00 119,8

81.087,42

97.140,00

119,8

81.087,42
30.000,00

67.140,00
20.825,00

82,8
69,4

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

3.615,92

3.615,92

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

1.000,00

1.000,00

100,0

25,27

0,00

0,0

1.422,76

1.422,76

100,0

23.936,05

14.786,32

61,8

22.500,00

18.275,00

81,2

500,00

500,00

100,0

22.000,00

17.775,00

80,8

17.880,42

18.968,00

106,1

3.092,59

3.475,00

112,4

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKI DEMOKRATI

1.993,91

2.240,00

112,3

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1.804,02

2.028,00

112,4

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2.448,31

2.750,00

112,3

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2.970,51

3.338,00

112,4

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

5.571,08

5.137,00

92,2

01019001 Dejavnost občinskega sveta
010101 Stroški sej OS

402099 Drugi splošni material in storitve
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402905 Sejnine udeležencem odborov

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

010105 Financiranje političnih strank
412000115 SMC- STRANKA MODERNEGA CENTRA

Stran: 1 od 48

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
010106 Delovanje svetniških skupin

(2)/(1)

10.707,00

9.072,00

84,7

412000127 Svetniška skupina Lista za Gornjo Radgono

1.221,00

1.296,00

106,1

412000128 Svetniška skupina SD

2.035,00

2.160,00

106,1

412000129 Svetniška skupina SMC-Stranka modernega centra

2.517,00

1.296,00

51,5

412000130 Svetniška skupina Desus

1.221,00

1.296,00

106,1
106,1

412000131 Svetniška skupina SDS

814,00

864,00

1.678,00

864,00

51,5

412000133 Svetniška skupina SLS

814,00

864,00

106,1

412000134 Svetniška skupina- samostojna članica U.M.T.

407,00

432,00

106,1

412000132 Svetniška skupina Nove Slovenije

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0,00

30.000,00

---

010110 Stroški izvedbe lokalnih volite

0,00

30.000,00

---

402999 Drugi operativni odhodki

0,00

30.000,00

---

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin
030290 Mednarodno sodelovanje

4.500,00

4.500,00 100,0

4.500,00

4.500,00

100,0

4.500,00

4.500,00

100,0

4.500,00

4.500,00

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

124,05

0,00

0,0

402099 Drugi splošni material in storitve

602,30

0,00

0,0

3.273,65

4.500,00

137,5

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

250,00

0,00

0,0

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

250,00

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

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

24.350,00

24.400,00 100,2

24.350,00

24.400,00

100,2

20.000,00

20.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

6.000,00

6.000,00

100,0

Stran: 2 od 48

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
040318 Izdaja občinskega glasila
402099 Drugi splošni material in storitve

040319 Kronika Občine Gornja Radgona
402099 Drugi splošni material in storitve

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040392 Stroški praznovanja občinskega praznika
402099 Drugi splošni material in storitve
402999 Drugi operativni odhodki

040396 Stroški praznovanja dneva reformacije
402999 Drugi operativni odhodki

040398 Komemoracija
402999 Drugi operativni odhodki

(2)/(1)

4.000,00

4.000,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

4.350,00

4.400,00

101,2

3.000,00

3.000,00

100,0

285,72

0,00

0,0

2.714,28

3.000,00

110,5

850,00

850,00

100,0

850,00

850,00

100,0

500,00

550,00

110,0

500,00

550,00

110,0

Stran: 3 od 48

A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

(2)/(1)

ŽUPAN

72.106,45

73.806,45 102,4

01

POLITIČNI SISTEM

61.106,45

61.606,45 100,8

0101

Politični sistem

61.106,45

61.606,45

100,8

61.106,45

61.606,45

100,8

21.539,33

21.539,33

100,0

20.539,33

20.539,33

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

35.567,12

36.067,12

101,4

27.441,72

27.441,72

100,0

1.630,08

1.630,08

100,0

400100 Regres za letni dopust

450,00

450,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

850,08

850,08

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

2.516,90

2.516,90

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.865,63

1.865,63

100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

85,30

85,30

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

88,44

28,44

32,2

401300 Prispevek za starševsko varstvo

90,73

150,73

166,1

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
010131 Nadomestilo za opravljanje funcije 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

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402999 Drugi operativni odhodki

48,24

48,24

100,0

500,00

1.000,00

200,0

4.000,00

4.000,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

11.000,00

12.200,00 110,9

11.000,00

12.200,00

110,9

6.992,47

7.000,00

100,1

6.992,47

7.000,00

100,1

6.507,37

6.469,30

99,4

485,10

530,70

109,4

Stran: 4 od 48

A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040321 Pokroviteljstvo župana
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

040323 sprejem najuspešnejših devetošolcev
402099 Drugi splošni material in storitve

(2)/(1)

4.007,53

5.200,00

129,8

3.000,00

4.000,00

133,3

150,00

0,00

0,0

2.750,00

4.000,00

145,5

100,00

0,00

0,0

1.007,53

1.200,00

119,1

1.007,53

1.200,00

119,1

Stran: 5 od 48

A. Bilanca odhodkov
3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

(2)/(1)

NADZORNI ODBOR

6.218,00

6.218,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.218,00

6.218,00 100,0

0203

Fiskalni nadzor

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

6.218,00

6.218,00

100,0

6.218,00

6.218,00

100,0
100,0

6.218,00

6.218,00

402009 Izdatki za reprezentanco

115,84

0,00

0,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

384,16

500,00

130,2

5.718,00

5.718,00

100,0

402905 Sejnine udeležencem odborov

Stran: 6 od 48

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

OBČINSKA UPRAVA
02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

7.199.700,55

(2)/(1)

9.801.681,10 136,1

24.500,00

11.800,00

48,2

Urejanje na področju fiskalne politike

11.000,00

5.000,00

45,5

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

11.000,00

5.000,00

45,5

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

10.000,00

4.000,00

40,0

10.000,00

4.000,00

40,0

13.500,00

6.800,00

50,4

13.500,00

6.800,00

50,4

13.500,00

6.800,00

50,4

13.500,00

6.800,00

50,4

020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank
402931 Plačila bančnih storitev

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

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin
030291 Projekt City Cooperation 2
402999 Drugi operativni odhodki

4.775,00

32.908,33 689,2

4.775,00

32.908,33

689,2

4.775,00

32.908,33

689,2

4.775,00

32.908,33

689,2

4.775,00

32.908,33

689,2

Stran: 7 od 48

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402

Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura
040201 Prostorski informacijski sistem

97.478,83

55.696,23

57,1

10.581,52

8.581,52

81,1

9.195,77

7.195,77

78,3
78,3

9.195,77

7.195,77

402007 Računalniške storitve

5.328,96

3.999,77

75,1

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

3.196,00

3.196,00

100,0

670,81

0,00

0,0

1.385,75

1.385,75

100,0

1.385,75

1.385,75

100,0

1.385,75

1.385,75

100,0

86.897,31

47.114,71

54,2

420703 Nakup licenčne programske opreme

04029002 Elektronske storitve
040292 Uradna spletna stran občine
402007 Računalniške storitve

0403

(2)/(1)

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040304 Pravno zastopanje občine
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

86.897,31

47.114,71

54,2

21.719,20

18.840,00

86,7

3.123,20

0,00

0,0

17.996,00

18.240,00

101,4

600,00

600,00

100,0

16.840,00

16.840,00

100,0

954,30

954,30

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

600,00

600,00

100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.100,00

1.100,00

100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

1.185,70

1.185,70

100,0

33.338,11

11.434,71

34,3

31.768,84

0,00

0,0

0,00

11.434,71

---

1.569,27

0,00

0,0

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

040306 Poslovna stavba Maistrov Trg 2
402099 Drugi splošni material in storitve
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve

040313 Zavarovalne premije
402504 Zavarovalne premije za objekte
40250401 Zavarovalne premije za objekt in opremo
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
040317 Sanacija poškodovanega ostrešja Cecinijeve stavbe
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

15.000,00

0,00

0,0

15.000,00

0,00

0,0

815.022,41

832.634,01 102,2

1.620,96

1.620,96

100,0

1.620,96

1.620,96

100,0

1.620,96

1.620,96

100,0

1.620,96

1.620,96

100,0

813.401,45

831.013,05

102,2

776.613,05

776.113,05

99,9

670.000,00

670.000,00

100,0

473.699,21

473.699,21

100,0

38.278,20

38.278,20

100,0

4.306,20

4.306,20

100,0

400100 Regres za letni dopust

17.060,76

17.060,76

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

21.252,00

21.252,00

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

11.971,08

11.971,08

100,0

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

10.000,00

10.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

721,89

721,89

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

47.339,64

47.339,64

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

35.078,90

35.078,90

100,0

2.833,01

2.833,01

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

447,20

447,20

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

534,53

534,53

100,0

1.477,38

1.477,38

100,0

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

0603

(2)/(1)

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

400400 Sredstva za nadurno delo
400900 Jubilejne nagrade

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
060303 Materialni stroški - občinska uprava
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve

(2)/(1)

89.683,05

89.183,05

9.160,81

9.160,81

99,4
100,0

495,18

495,18

100,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

2.512,31

2.512,31

100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

3.246,26

3.246,26

100,0

402007 Računalniške storitve

100,0

4.989,88

4.989,88

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

892,50

0,00

0,0

402009 Izdatki za reprezentanco

771,77

771,77

100,0
100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

342,92

342,92

100,00

0,00

0,0

402200 Električna energija

9.600,00

9.600,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

9.352,90

9.352,90

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

1.520,00

1.520,00

100,0

402204 Odvoz smeti

4.100,00

4.100,00

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

4.900,00

4.900,00

100,0

10.600,00

10.600,00

100,0

700,00

700,00

100,0

2.364,52

2.364,52

100,0

14.663,18

15.155,68

103,4

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4.790,82

4.790,82

100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

4.400,00

4.400,00

100,0

180,00

180,00

100,0

6.430,00

6.430,00

100,0

1.830,00

1.830,00

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

2.100,00

2.100,00

100,0

10.500,00

10.500,00

100,0

10.500,00

10.500,00

100,0

36.788,40

54.900,00

149,2

6.962,26

24.000,00

344,7

420200 Nakup pisarniškega pohištva

1.323,00

2.000,00

151,2

420202 Nakup strojne računalniške opreme

2.488,61

2.000,00

80,4

420703 Nakup licenčne programske opreme

3.150,65

20.000,00

634,8

40219906 drugi stroški - OU

402206 Poštnina in kurirske storitve
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS

060321 Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu
402099 Drugi splošni material in storitve
40209932 Zdravje na delovnem mestu
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

060322 Občinska blagajna
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
060307 Nakup opreme
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
060308 Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinske stavbe
402099 Drugi splošni material in storitve
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

(2)/(1)

24.226,14

24.000,00

2.245,68

0,00

99,1
0,0

14.457,88

10.000,00

69,2

200,00

0,00

0,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

2.226,43

2.000,00

89,8

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5.096,15

12.000,00

235,5

5.600,00

6.900,00

123,2

78,16

100,00

127,9

2.671,39

3.925,00

146,9

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

900,00

900,00

100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil

150,00

150,00

100,0

1.675,45

1.700,00

101,5

125,00

125,00

100,0

060323 Stroški službenih vozil
402099 Drugi splošni material in storitve
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

192.357,00

289.107,00 150,3

192.357,00

289.107,00

150,3

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

1.511,85

0,00

0,0

402200 Električna energija

360,00

0,00

0,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

133,52

0,00

0,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

556,80

0,00

0,0

402905 Sejnine udeležencem odborov

506,61

0,00

0,0

16.683,67

20.000,00

119,9

247,55

0,00

0,0

172.357,00

269.107,00

156,1

152.357,00

138.357,00

90,8

500,00

0,00

0,0

151.857,00

138.357,00

91,1

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070301 Civilna zaščita
402099 Drugi splošni material in storitve

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070305 Požarna varnost
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
070313 Sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Spodnja Ščavnica
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070314 Sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Negova
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070315 Projekt "Co_operation (projekt gasilci: SLO-AUT)
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

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

(2)/(1)

20.000,00

0,00

0,0

20.000,00

0,00

0,0

0,00

20.000,00

---

0,00

20.000,00

---

0,00

110.750,00

---

0,00

110.750,00

---

5.000,00

5.000,00 100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

161,70

0,00

0,0

4.838,30

5.000,00

103,3

89.933,81

88.933,81

98,9

89.933,81

88.933,81

98,9

89.933,81

88.933,81

98,9

49.847,62

49.847,62

100,0

36.228,60

36.228,60

100,0

400100 Regres za letni dopust

3.162,92

3.162,92

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

3.428,04

3.428,04

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

1.452,00

1.452,00

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.065,10

3.065,10

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.271,99

2.271,99

100,0

183,56

183,56

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

20,78

20,78

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

34,63

34,63

100,0

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

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
100303 Javna dela- JP Komunala Radgona

(2)/(1)

8.374,18

8.374,18

100,0

8.374,18

8.374,18

100,0

31.712,01

30.712,01

96,9

9.784,32

9.784,32

100,0

21.927,69

20.927,69

95,4

60.161,00

48.961,00

81,4

46.562,42

34.561,00

74,2

46.562,42

34.561,00

74,2

4.261,00

4.261,00

100,0

4.261,00

4.261,00

100,0

30.000,00

20.000,00

66,7

26.350,00

20.000,00

75,9

3.650,00

0,00

0,0

4.301,42

4.300,00

100,0

4.270,00

4.300,00

100,7

31,42

0,00

0,0

8.000,00

6.000,00

75,0

8.000,00

6.000,00

75,0

Splošne storitve v kmetijstvu

13.598,58

14.400,00

105,9

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

100304 Javna dela- zavodi in društva
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

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

110216 Skupni programi kmetijstva- razpis
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

110217 Drugi programi v kmetijstvu
402099 Drugi splošni material in storitve
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS

110219 Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1103

13.598,58

14.400,00

105,9

110330 Varovanje živali - veterinarske storitve

7.898,58

7.900,00

100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

25,62

0,00

0,0

913,37

0,00

0,0

5.419,74

5.500,00

101,5

39,85

2.400,00

---

1.500,00

0,00

0,0

402099 Drugi splošni material in storitve
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402999 Drugi operativni odhodki
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
110332 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

110333 Program za živinorejce
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

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

(2)/(1)

1.700,00

1.700,00

100,0

1.700,00

1.700,00

100,0

4.000,00

4.800,00

120,0

4.000,00

4.800,00

120,0

1.200.561,02

1.089.507,54

90,8

1.185.441,02

1.052.887,54

88,8

417.862,54

456.435,12

109,2

39.825,87

45.000,00

113,0

40259901 letno vzdrževanje

15.000,00

15.000,00

100,0

40259902 zimsko vzdrževanje

24.825,87

30.000,00

120,8

1302071 Vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije

107.163,35

137.880,44

128,7

40259901 letno vzdrževanje

80.000,00

80.000,00

100,0

40259902 zimsko vzdrževanje

27.163,35

57.880,44

213,1

194.973,32

210.554,68

108,0

120.000,00

120.000,00

100,0

74.973,32

90.554,68

120,8

33.000,00

33.000,00

100,0

32.914,58

33.000,00

100,3

85,42

0,00

0,0

1302072 Vzdrževanje javnih poti, nekategoriziranih cest in prometne signalizacije
40259901 letno vzdrževanje
40259902 zimsko vzdrževanje

130208 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS

1302122 Javna snaga

20.900,00

20.000,00

95,7

402099 Drugi splošni material in storitve

3.918,52

6.050,00

154,4

402200 Električna energija

3.100,00

3.100,00

100,0

950,00

950,00

100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

2.531,48

0,00

0,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

5.240,50

4.600,00

87,8

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

5.159,50

5.300,00

102,7

402203 Voda in komunalne storitve
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA
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Sprejeti proračun
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Proračun 2018
1. obravnava

(1)
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1302139 Izgradnja cestne ovire Vrtna ulica
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1302140 Ureditev parkirišč in ceste JP 606672 Gornja Radgona-Dajnkova ulica 6

(2)/(1)

22.000,00

0,00

0,0

22.000,00

0,00

0,0

0,00

5.000,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

5.000,00

---

1302142 Odstranitev ovir na peš povezavah

0,00

5.000,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

5.000,00

---

602.505,28
0,00

471.452,42
159.452,42

78,3
---

0,00

159.452,42

---

120.000,00

240.000,00

200,0

3.000,00

0,00

0,0

105.694,00

240.000,00

227,1

420801 Investicijski nadzor

2.400,00

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

8.906,00

0,00

0,0

0,00

31.000,00

---

0,00

31.000,00

---

17.118,59

0,00

0,0

500,00

0,00

0,0

16.252,59

0,00

0,0

366,00

0,00

0,0

33.986,08

0,00

0,0

1.000,00

0,00

0,0

32.376,08

0,00

0,0

610,00

0,00

0,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1302100 Modernizacija LC 104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1302103 Modernizacija LC 104051 G.Radgona- Norički Vrh- Police
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1302113 Modernizacija JP 606931 Sp.Ivanjci-domačija Vogrin
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1302124 Modernizacija JP 606181 Očeslavci- domačija Križan
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

1302125 Modernizacija JP 606191 Očeslavci- domačija Klemenčič
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1302137 Panonska ulica R1-230- zamenjava vodovoda, obnova pločnikov, kanalizacija in JR
42040120 Izgradnja kanalizacije- Panonska ulica
42040219 zamenjava vodovoda, obnova pločnikov in JR- Panonska ulica
420801 Investicijski nadzor
42080419 Zamenjava vodovoda, obnova pločnikov in JR- Panonska ulica

1302138 Izdelava celostne prometne strategije za Občino Gornja Radgona
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

130214 Modernizacija JP 604931 Zagajski Vrh- Drvanja (Čeh, Jakopec)
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130301 Modernizacija JP 606752 Negova-šola
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

130302 Modernizacija JP605641- Lastomerci-Geratič (plaz)
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

130303 Modernizacija JP 606093- Sp.Ščavnica- domačija Zadravec
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

(2)/(1)

232.486,70

0,00

0,0

127.257,92

0,00

0,0

99.384,80

0,00

0,0

3.893,98

0,00

0,0

1.950,00

0,00

0,0

30.744,00

0,00

0,0

7.954,40

0,00

0,0

22.789,60

0,00

0,0

72.413,63

0,00

0,0

1.381,29

0,00

0,0

69.263,34

0,00

0,0

1.769,00

0,00

0,0

66.320,60

0,00

0,0

64.411,90

0,00

0,0

164,70

0,00

0,0

1.744,00

0,00

0,0

29.435,68

0,00

0,0

27.685,68

0,00

0,0

750,00

0,00

0,0

1.000,00

0,00

0,0

0,00

41.000,00

---

0,00

41.000,00

---
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1. obravnava

(1)
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Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13029004 Cestna razsvetljava
130250 Javna razsvetljava

165.073,20

125.000,00

75,7

165.073,20

125.000,00

75,7

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1.064,64

0,00

0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

3.318,40

0,00

0,0

402200 Električna energija

63.743,40

65.000,00

102,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

23.131,36

23.131,36

100,0

1.868,64

1.868,64

100,0

0,00

35.000,00

---

65.443,76

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

2.232,00

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

4.271,00

0,00

0,0

15.120,00

36.620,00

242,2

15.120,00

36.620,00

242,2

15.120,00

15.120,00

100,0

15.120,00

15.120,00

100,0

0,00

21.500,00

---

0,00

21.500,00

---

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1306

(2)/(1)

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
130690 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica
409300 Sredstva proračunskih skladov

130692 Projekt "WiFi4EU"
420401 Novogradnje

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

140328 Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog

231.491,90

286.662,60 123,8

59.975,63

59.517,60

99,2

59.975,63

59.517,60

99,2

55.000,00

55.000,00

100,0

55.000,00

55.000,00

100,0

90,8

4.975,63

4.517,60

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

3.973,04

3.515,01

88,5

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

1.002,59

1.002,59

100,0
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Sprejeti proračun
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Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

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

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
140321 Lisjakova struga
402099 Drugi splošni material in storitve
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140308 Turistična in druga prometna signalizacija
402099 Drugi splošni material in storitve
402999 Drugi operativni odhodki

140314 Sofinanciranje programov v turizmu

(2)/(1)

171.516,27

227.145,00

132,4

8.540,27

62.000,00

726,0

8.540,27

62.000,00

726,0

8.540,27

0,00

0,0

0,00

62.000,00

---

162.976,00

165.145,00

101,3

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

0,00

0,0

0,00

10.000,00

---

5.000,00

3.000,00

60,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

800,00

400,00

50,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

292,80

150,00

51,2

402009 Izdatki za reprezentanco

100,00

100,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

525,10

0,00

0,0

1.982,10

2.350,00

118,6

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

300,00

0,00

0,0

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

400,00

0,00

0,0

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

600,00

0,00

0,0

7.500,00

5.500,00

73,3

7.500,00

5.500,00

73,3

733,00

800,00

109,1

733,00

800,00

109,1

137.743,00

126.925,00

92,2

114.611,00

100.761,00

87,9

22.132,00

25.164,00

113,7

1.000,00

1.000,00

100,0

500,00

500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

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

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

140329 Projekt "Genuss am Fluss- Užitek ob reki"
402923 Druge članarine
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1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
140330 Vzpostavitev postajališč za avtodome
402099 Drugi splošni material in storitve

140393 Projekt "Glamur"
402999 Drugi operativni odhodki

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota

(2)/(1)

1.500,00

1.500,00

100,0

1.500,00

1.500,00

100,0

0,00

16.920,00

---

0,00

16.920,00

---

365.700,90

317.558,41

86,8

364.450,90

310.608,41

85,2

75.467,82

76.608,41

101,5

9.581,40

10.722,00

111,9

402099 Drugi splošni material in storitve

6.727,81

10.722,00

159,4

402999 Drugi operativni odhodki

2.853,59

0,00

0,0

1.500,00

1.500,00

100,0

100,04

0,00

0,0

1.399,96

1.500,00

107,2

64.386,42

64.386,41

100,0

63.722,32

64.386,41

101,0

664,10

0,00

0,0

288.983,08

234.000,00

81,0

64.118,34

147.000,00

229,3

150205 Zbiranje in ravnanje z odpadki
402099 Drugi splošni material in storitve
402204 Odvoz smeti

150244 Investicijsko vzdrževanje CERO Puconci
409300 Sredstva proračunskih skladov
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
150215 Kanalizacijsko omrežje v občini G.Radgona
402999 Drugi operativni odhodki

1.704,70

0,00

0,0

546,56

1.200,00

219,6

420401 Novogradnje

29.407,04

130.800,00

444,8

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

24.321,04

15.000,00

61,7

8.139,00

0,00

0,0

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

150218 Javna pooblastila- JP Komunala Radgona, d.o.o.
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
150219 Vodenje katastra- JP Komunala Radgona, d.o.o.

27.500,06

7.000,00

25,5

27.500,06

7.000,00

25,5

145.585,09

73.000,00

50,1

145.585,09

73.000,00

50,1

44.779,59

0,00

0,0

28.896,79

0,00

0,0

420401 Novogradnje

8.721,90

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

5.000,00

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.160,90

0,00

0,0

Pomoč in podpora ohranjanju narave

1.250,00

6.950,00

556,0

1.250,00

6.950,00

556,0

0,00

5.000,00

---

0,00

5.000,00

---

1.250,00

1.950,00

156,0

1.250,00

1.950,00

156,0

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

150222 Subvencije Komunala Radgona- kanalizacija in ČN
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

150245 Investicije in investicijsko ter tekoče vzdrževanje čistilne naprave
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

1505

(2)/(1)

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
150223 Pot med vrelci življenja
402999 Drugi operativni odhodki

150503 Projekt "goMURra"
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
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

16029003 Prostorsko načrtovanje
160202 Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za GR 28 v Gornji Radgoni
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

749.933,36

984.287,00 131,3

72.500,00

204.500,00

282,1

25.000,00

32.500,00

130,0

25.000,00

32.500,00

130,0

16.000,00

22.500,00

140,6

9.000,00

10.000,00

111,1

47.500,00

172.000,00

362,1

0,00

14.000,00

---

0,00

14.000,00

---
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Sprejeti proračun
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Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
160203 Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za NE4-Negova- širitev strnjenega naselja
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

160204 Sprememba in dopolnitev OPN
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
42080408 Projektna dokumentacija, Vrtec Manka Golarja, enota Negova

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
160396-1 Subvencije JP Prlekija-vodovod
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

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

(2)/(1)

0,00

10.000,00

---

0,00

10.000,00

---

0,00

70.000,00

---

0,00

70.000,00

---

47.500,00

78.000,00

164,2

22.830,00

78.000,00

341,7

24.670,00

0,00

0,0

392.933,36

494.787,00

125,9

318.234,04

459.787,00

144,5

65.000,00

73.000,00

112,3

65.000,00

73.000,00

112,3

108.029,24

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

19.503,88

0,00

0,0

420401 Novogradnje

74.799,60

0,00

0,0

420802 Investicijski inženiring

13.725,76

0,00

0,0

201,5

160399-6 Vodovodno omrežje v občini Gornja Radgona

145.204,80

292.516,49

402099 Drugi splošni material in storitve

8.947,81

0,00

0,0

402200 Električna energija

2.083,35

0,00

0,0

41.423,98

0,00

0,0

810,00

0,00

0,0

3.393,77

0,00

0,0

66.042,74

217.516,49

329,4

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

160399-8 Skupni vodovodni objekti- proračunski sklad
40930003 Sklad za skupne vodovodne objekte

160399-9 Primarni in sekundarni vodi - proračunski sklad
40930004 Sklad za primar in sekundar

0,00

75.000,00

---

22.503,15

0,00

0,0

0,00

55.539,06

---

0,00

55.539,06

---

0,00

38.731,45

---

0,00

38.731,45

---
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(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
16039003 Objekti za rekreacijo
160399 Mestni park

(2)/(1)

15.000,00

15.000,00

100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

402200 Električna energija

4.000,00

4.000,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

1.000,00

1.000,00

100,0

100,00

100,00

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.400,00

9.900,00

412,5

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

5.500,00

0,00

0,0

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

2.000,00

0,00

0,0

59.699,32
35.899,32

20.000,00
0,00

33,5
0,0

35.899,32

0,00

0,0

23.800,00

20.000,00

84,0

23.800,00

20.000,00

84,0

Spodbujanje stanovanjske gradnje

184.500,00

185.000,00

100,3

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

148.500,00

149.000,00

100,3

119.000,00

119.000,00

100,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1.685,25

0,00

0,0

402200 Električna energija

3.000,00

3.000,00

100,0

12.055,01

10.000,00

83,0

6.023,58

3.000,00

49,8

133,00

0,00

0,0

27,84

0,00

0,0

95.832,06

103.000,00

107,5

100,00

0,00

0,0

143,26

0,00

0,0

29.500,00

30.000,00

101,7

29.500,00

30.000,00

101,7

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

16039005 Druge komunalne dejavnosti
160399-1 Vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

160399-4 Sofinanciranje malih čistilnih naprav
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1605

160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
409300 Sredstva proračunskih skladov
41330246 Zavarovalne premije

160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
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4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
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Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1606

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
160602 Vzdrževanje zelenih javnih površin

36.000,00

36.000,00

100,0

36.000,00

36.000,00

100,0

36.000,00

36.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

100.000,00

100.000,00

100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

10.000,00

100.000,00

1.000,0

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

90.000,00

0,00

0,0

254.654,81

244.670,00

96,1

137.340,00

128.670,00

93,7

137.340,00

128.670,00

93,7

137.340,00

128.670,00

93,7

137.340,00

0,00

0,0

0,00

128.670,00

---

6.000,00

7.000,00

116,7

6.000,00

7.000,00

116,7

1.000,00

2.000,00

200,0

1.000,00

2.000,00

200,0

5.000,00

5.000,00

100,0

0,00

5.000,00

---

5.000,00

0,00

0,0

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
170209 Nadzidava objekta Zdravstveni dom Gornja Radgona
40930001 Sklad za nadzidavo ZD G.R.
420401 Novogradnje

1706

(2)/(1)

Preventivni programi zdravstvenega varstva

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

170602 Izvedba cepljenja za dečke 6. razredov osnovne šole
402099 Drugi splošni material in storitve
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
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Indeks

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

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

111.314,81

109.000,00

97,9

102.314,81

100.000,00

97,7

102.314,81

100.000,00

97,7

102.314,81

100.000,00

97,7

9.000,00

9.000,00

100,0

9.000,00

9.000,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

7.400,00

9.000,00

121,6

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

1.600,00

0,00

0,0

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
180206 Špital
420401 Novogradnje

np04 Sof.stroškov vzdrževanja roj.hiše dr.Antona Trstenjaka
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1803

(2)/(1)

Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
180305 JZ Knjižnica Gornja Radgona

732.139,14

3.163.419,78 432,1

13.000,00

810,00

6,2

13.000,00

810,00

6,2

12.190,00

0,00

0,0

12.190,00

0,00

0,0

810,00

810,00

100,0

810,00

810,00

100,0

399.079,85

420.809,78

105,5

85.970,63

88.858,78

103,4

79.360,63

88.858,78

112,0

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

42.032,20

50.767,45

120,8

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

14.596,73

15.359,63

105,2

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

22.731,70

22.731,70

100,0

6.610,00

0,00

0,0

6.610,00

0,00

0,0

180309 Sanacija strehe JZ Knjižnica Gornja Radgona
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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18039002 Umetniški programi
180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo

(2)/(1)

260.160,00

284.351,00

109,3

260.160,00

284.351,00

109,3

110.494,00

129.800,00

117,5

41330002 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- MLADINSKI CENTER

20.388,00

19.943,00

97,8

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

12.260,00

15.910,00

129,8
69,1

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

41330004 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- ŠPITAL

9.459,00

6.533,00

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

28.665,00

24.641,00

86,0

41330202 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve KULTPROTUR

22.404,00

22.404,00

100,0

41330204 Izdatki za blago in storitve- MLADINSKI CENTER

5.614,16

10.900,00

194,2

41330205 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve MLADINSKI CENTER

4.632,84

5.000,00

107,9

12.530,00

14.210,00

113,4

5.400,00

5.400,00

100,0

10.840,00

11.210,00

103,4

41330209 Izdatki za blago in storitve- prireditve ŠPITAL

2.000,00

1.000,00

50,0

41330246 Zavarovalne premije

2.273,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

100,0

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

432300008 Investicije Grad Negova
43230007 Investicije KULTPROTUR in TIC G.R.

10.000,00

13.900,00

139,0

43230008 Investicije ŠPITAL

1.000,00

1.000,00

100,0

43230009 Investicije Mladinski center

1.200,00

1.500,00

125,0

44.299,22
5.900,00

43.600,00
5.900,00

98,4
100,0

5.900,00

5.900,00

100,0

30.667,72

30.000,00

97,8

0,00

30.000,00

---

412000111 A-redna dejavnost društva

10.500,00

0,00

0,0

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

0,0

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

15.267,72

0,00

412000113 C-strokovno izobraževanje članov društva

1.500,00

0,00

0,0

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

3.400,00

0,00

0,0

7.731,50

7.700,00

99,6

31,50

0,00

0,0

7.700,00

7.700,00

100,0

180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
413200 Tekoči transferi v javne sklade
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1. obravnava
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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"

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

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

(2)/(1)

8.650,00

4.000,00

46,2

8.650,00

4.000,00

46,2

8.650,00

4.000,00

46,2

18.500,00

13.000,00

70,3

4.500,00

3.000,00

66,7

4.500,00

3.000,00

66,7

4.500,00

3.000,00

66,7

14.000,00

10.000,00

71,4

6.000,00

4.000,00

66,7

6.000,00

4.000,00

66,7

8.000,00

6.000,00

75,0

7.000,00

6.000,00

85,7

1.000,00

0,00

0,0

301.559,29

2.728.800,00

904,9

289.559,29

2.720.800,00

939,6

110.000,00

90.000,00

81,8

110.000,00

90.000,00

81,8
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180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate

(2)/(1)

32.859,29

27.000,00

82,2

402001 Čistilni material in storitve

400,00

400,00

100,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

250,07

350,00

140,0

402099 Drugi splošni material in storitve

3.953,36

3.000,00

75,9

402200 Električna energija

4.705,99

8.100,00

172,1

402203 Voda in komunalne storitve

2.200,00

800,00

36,4

97,72

350,00

358,2

2.000,00

0,00

0,0

0,00

7.000,00

---

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4.010,00

7.000,00

174,6

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.500,00

0,00

0,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

421,26

0,00

0,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

100,00

0,00

0,0

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

7.714,42

0,00

0,0

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

5.506,47

0,00

0,0

0,00

25.000,00

---

0,00

25.000,00

---

0,00

10.000,00

---

0,00

10.000,00

---

0,00

62.500,00

---

0,00

62.500,00

---

1.500,00

1.100,00

73,3

180572 Obnova igral v Spodnji Ščavnici in na Tratah
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180573 Rušitev in preureditev starih slačilnic
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180574 Fitness na prostem
420401 Novogradnje

180591 Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine
Gornja Radgona
402099 Drugi splošni material in storitve
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan

37,80

0,00

0,0

1.462,20

1.100,00

75,2

5.200,00

5.200,00

100,0

402001 Čistilni material in storitve

830,00

830,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

858,98

400,00

46,6

402200 Električna energija

1.270,00

1.270,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.600,00

1.600,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

100,00

100,00

100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

541,02

1.000,00

184,8
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180597 Izgradnja večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona

(2)/(1)

140.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

137.255,00

0,00

0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

2.745,00

0,00

0,0

12.000,00

8.000,00

66,7

1.000,00

0,00

0,0

1.000,00

0,00

0,0

6.000,00

4.000,00

66,7

6.000,00

4.000,00

66,7

5.000,00

4.000,00

80,0

4.100,00

4.000,00

97,6

900,00

0,00

0,0

1.708.744,40

1.683.074,57

98,5

1.107.260,69

1.108.859,00

100,1

1.107.260,69

1.108.859,00

100,1

1.035.800,00

1.038.859,00

100,3

1.005.000,00

1.006.359,00

100,1

17.300,00

17.000,00

98,3

3.500,00

5.500,00

157,1

10.000,00

10.000,00

100,0

71.460,69

70.000,00

98,0

71.460,69

70.000,00

98,0

420401 Novogradnje

18059002 Programi za mladino
180560 Ureditev prostorov za Mladinsko društvo Vitez Negova
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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
4120000103 Športaj s Klinko

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

---

Stran: 28 od 48

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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)

422.483,71

433.905,12

102,7

354.367,97

371.505,30

104,8

198.358,67

213.879,80

107,8

71.675,87

79.549,80

111,0

105.803,00

114.330,00

108,1

20.879,80

20.000,00

95,8

128.871,31

126.708,75

98,3

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

75.063,75

75.063,75

100,0

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

45.807,56

43.645,00

95,3

8.000,00

8.000,00

100,0

17.780,20

18.660,00

105,0

14.657,00

0,00

0,0

3.123,20

0,00

0,0

0,00

18.660,00

---

6.586,00

6.586,00

100,0

6.586,00

6.586,00

100,0

2.771,79

5.670,75

204,6

2.771,79

5.670,75

204,6

68.115,74

62.399,82

91,6

63.163,74

57.447,82

91,0

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

16.298,20

15.783,52

96,8

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

37.771,44

36.817,73

97,5

9.094,10

4.846,57

53,3

4.952,00

4.952,00

100,0

4.952,00

4.952,00

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190308 Vzdrževanje javnih zavodov
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

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

190325 Projekt "JEM LOKALNO"
402999 Drugi operativni odhodki

19039002 Glasbeno šolstvo
190303 Glasbena šola Gornja Radgona

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190343 Zasebna glasbena šola Maestro
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Stran: 29 od 48

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1906

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
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19069003 Štipendije
190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka
411701 Kadrovske štipendije

19069004 Študijske pomoči
190662 Nagrade šolajočim
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

(2)/(1)

179.000,00

140.310,45

78,4

163.000,00

129.310,45

79,3

152.000,00

121.310,45

79,8

152.000,00

121.310,45

79,8

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

8.000,00

5.000,00

62,5

8.000,00

5.000,00

62,5

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

15.000,00

10.000,00

66,7

15.000,00

10.000,00

66,7

15.000,00

10.000,00

66,7

485.746,97

495.960,82 102,1

17.000,00

14.000,00

82,4

17.000,00

14.000,00

82,4

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

14.000,00

11.000,00

78,6

14.000,00

11.000,00

78,6

Stran: 30 od 48

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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

(2)/(1)

468.746,97

481.960,82

102,8

61.117,04

43.046,96

70,4

61.117,04

43.046,96

70,4

61.117,04

43.046,96

70,4

335.593,99

346.000,00

103,1

275.593,99

276.000,00

100,2

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

275.593,99

276.000,00

100,2

200412 Pomoč na domu - CSD G.Radgona

60.000,00

70.000,00

116,7

60.000,00

70.000,00

116,7

38.003,21
35.003,21

57.000,00
36.000,00

150,0
102,9

35.003,21

36.000,00

102,9

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

0,00

18.000,00

---

41129901 Premostitev trenutne materialne ogroženosti

0,00

13.000,00

---

41129902 Stroški šolanja

0,00

3.000,00

---

41129903 Izredna denarna pomoč

0,00

2.000,00

---

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

34.032,73
2.350,73

35.913,86
1.692,52

105,5
72,0

2.350,73

1.692,52

72,0

982,00

0,00

0,0

982,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200203 Sofinanciranje Materinskega doma v Pomurju
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200404 Sofinanciranje delovanje dnevnega centra aktivnosti
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200405 Sofinanciranje večgeneracijskega centra Pomurja (Zavod VITICA)
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Stran: 31 od 48

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
200406 Sofinanciranje dnevnega centra za duševno zdravje IZA (Zavod VITICA)
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200407 Sofinanciranje socialno varstvenega programa LUČKA (Zavod VITICA)
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

(2)/(1)

1.000,00

1.600,00

160,0

1.000,00

1.600,00

160,0

0,00

512,04

---

0,00

512,04

---

18.700,00

24.109,30

128,9

18.700,00

24.109,30

128,9

10.000,00

7.000,00

70,0

10.000,00

7.000,00

70,0

91.500,00

91.500,00 100,0

91.500,00

91.500,00

100,0

91.500,00

91.500,00

100,0

91.500,00

91.500,00

100,0

650,00

500,00

76,9

90.850,00

91.000,00

100,2

90.000,00

80.000,00

88,9

90.000,00

80.000,00

88,9

90.000,00

80.000,00

88,9

90.000,00

80.000,00

88,9

409000 Splošna proračunska rezervacija

50.000,00

30.000,00

60,0

409100 Proračunska rezerva

40.000,00

50.000,00

125,0

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

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine
230201 Proračunska rezerva občine

Stran: 32 od 48

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

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001

(2)/(1)

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

96.568,23

96.568,23 100,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

96.568,23

96.568,23 100,0

0603

Dejavnost občinske uprave

96.568,23

96.568,23

100,0

96.568,23

96.568,23

100,0

70.696,53

70.696,53

100,0

51.599,45

51.599,45

100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

3.366,96

3.366,96

100,0

400100 Regres za letni dopust

2.277,46

2.277,46

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

2.550,24

2.550,24

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

1.353,00

1.353,00

100,0

31,55

0,00

0,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4.906,37

4.937,92

100,6

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

3.636,81

3.636,81

100,0

293,83

293,83

100,0

33,26

33,26

100,0

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

400400 Sredstva za nadurno delo

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo

55,44

55,44

100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

150,96

150,96

100,0

402402 Stroški prevoza v državi

441,20

441,20

100,0

Stran: 33 od 48

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

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

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

(2)/(1)

25.871,70

25.871,70

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

500,00

500,00

100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

600,90

400,00

66,6

402009 Izdatki za reprezentanco

150,00

150,00

100,0

402000 Pisarniški material in storitve

402099 Drugi splošni material in storitve

1.884,12

2.500,00

132,7

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

2.200,00

2.200,00

100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

2.000,00

2.000,00

100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

914,98

500,00

54,7

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

402402 Stroški prevoza v državi

2.000,00

2.000,00

100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

7.782,52

7.782,52

100,0

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

3.176,88

3.176,88

100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

211,74

500,00

236,1

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

288,26

0,00

0,0

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

500,00

500,00

100,0

65,00

65,00

100,0

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

Stran: 34 od 48

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS GORNJA RADGONA

114.230,00

113.020,00

(2)/(1)

98,9

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

25,00

25,00 100,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

25,00

25,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

25,00

25,00

100,0

25,00

25,00

100,0

25,00

25,00

100,0

13.560,00

1.000,00

7,4

13.560,00

1.000,00

7,4

2.050,00

1.000,00

48,8

2.050,00

1.000,00

48,8

2.050,00

1.000,00

48,8

11.510,00

0,00

0,0

11.510,00

0,00

0,0

11.510,00

0,00

0,0

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
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
060325 Investicijski vzdrž.-obnova oken na poslovni stavbi KS
42050170

Stran: 35 od 48

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
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

8.875,00

(2)/(1)

9.925,00 111,8

8.875,00

9.925,00

111,8

8.875,00

9.925,00

111,8

7.375,00

7.925,00

107,5

40200070 pisarniški material in storitve

200,00

200,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

313,34

100,00

31,9

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

280,00

280,00

100,0

40200674 stroški oglaševalskih storitev

214,64

280,00

130,5

40200775 računalniške storitve

200,00

200,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

337,00

337,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

628,00

628,00

100,0

40220070 električna energija

700,00

700,00

100,0

2.472,02

2.500,00

101,1

40220373 voda in komunalne storitve

150,00

150,00

100,0

40220474 odvozi smeti

200,00

200,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

400,00

400,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

100,00

100,00

100,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

470,00

1.000,00

212,8

40250474 zavarovalne premije za objekte

460,00

600,00

130,4

40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

250,00

250,00

100,0

1.500,00

2.000,00

133,3

1.500,00

2.000,00

133,3

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

060210 Sejnine članom KS
40290571 sejnine

Stran: 36 od 48

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
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

91.770,00

(2)/(1)

102.070,00 111,2

91.770,00

102.070,00

111,2

91.770,00

102.070,00

111,2

50.070,00

50.070,00

100,0

40200775 računalniške storitve

1.870,00

1.870,00

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
100,0

40220373 voda in komunalne storitve

1.200,00

1.200,00

40220474 odvozi smeti

12.000,00

12.000,00

100,0

40250373 vzdrževanje pokopališč

25.000,00

25.000,00

100,0

41.700,00

52.000,00

124,7

41.700,00

52.000,00

124,7

160302 Investicijsko vzdrževanje pokopališča
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

Stran: 37 od 48

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

5002

(2)/(1)

9.558,00

9.558,00 100,0

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

020211 Plačila storitev UJP

15,00

15,00

100,0

40293074 plačila storitev UJP

15,00

15,00

100,0

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040366 Dotacije drugim organizacijam
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

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: 38 od 48

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
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

8.343,00

(2)/(1)

8.343,00 100,0

8.343,00

8.343,00

100,0

8.343,00

8.343,00

100,0

6.143,00

6.143,00

100,0

40200070 pisarniški material in storitve

400,00

400,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

100,0

40,00

40,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

450,00

450,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

133,00

133,00

100,0

40210870 nakup pohištva in rač. opreme

100,00

100,00

100,0

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

250,00

250,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

200,00

200,00

100,0

40240271 stroški prevoza v državi

200,00

200,00

100,0

2.800,00

2.800,00

100,0

120,00

120,00

100,0

2.200,00

2.200,00

100,0

2.200,00

2.200,00

100,0

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

40220070 električna energija

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
40250475 zavarovalne premije za objekte

060217 sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

Stran: 39 od 48

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

KS NEGOVA

(2)/(1)

28.330,00

28.330,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

20,00

20,00 100,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

20,00

20,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

20,00

20,00

100,0

020212 Plačila storitev UJP

20,00

20,00

100,0

40293074 plačila storitev UJP

20,00

20,00

100,0

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040363 dotacije drugim organizacijam
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

800,00

800,00 100,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

Stran: 40 od 48

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
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

6.310,00

(2)/(1)

6.310,00 100,0

6.310,00

6.310,00

100,0

6.310,00

6.310,00

100,0

4.010,00

4.010,00

100,0

40200070 pisarniški material in storitve

600,00

600,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

100,0

40,00

40,00

100,0

40200775 računalniške storitve

150,00

150,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

350,00

350,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

220,00

220,00

100,0

40220070 električna energija

500,00

500,00

100,0

40220373 voda in komunalne storitve

300,00

150,00

50,0

40220474 odvozi smeti

150,00

150,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

800,00

800,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

250,00

250,00

100,0

40250475 zavarovalne premije za objekte

200,00

200,00

100,0

42020070 nakup pisarniškega pohištva

150,00

300,00

200,0

42020271 nakup računalnikov in prog. opreme

200,00

200,00

100,0

2.300,00

2.300,00

100,0

2.300,00

2.300,00

100,0

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

060211 sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160303 Tekoče vzdrževanje pokopališča
40220070 električna energija
40220373 voda in komunalne storitve
40220474 odvozi smeti
40220676 poštnina in kurirske storitve
40250373 vzdrževanje pokopališč
40250474 zavarovalne premije za objekte

21.200,00

21.200,00 100,0

21.200,00

21.200,00

100,0

21.200,00

21.200,00

100,0

6.900,00

6.900,00

100,0

1.100,00

1.000,00

90,9

700,00

700,00

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

0,00

100,00

---

2.500,00

2.500,00

100,0

100,00

100,00

100,0

Stran: 41 od 48

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

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

(2)/(1)

14.300,00

14.300,00

100,0

14.300,00

14.300,00

100,0

Stran: 42 od 48

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004

KS SPODNJI IVANJCI

(2)/(1)

5.721,00

5.721,00 100,0

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040364 Dotacije drugim organizacijam
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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

4.508,00

4.508,00 100,0

4.508,00

4.508,00

100,0

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.508,00

4.508,00

100,0

060204 Materialni stroški

3.008,00

3.008,00

100,0

40200070 pisarniški material in storitve

200,00

200,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

260,00

260,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

500,00

500,00

100,0

40220070 električna energija

600,00

600,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

150,00

150,00

100,0

50,00

50,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve
40240271 stroški prevoza v državi

528,00

528,00

100,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

500,00

500,00

100,0

40250474 zavarovalne premije za objekte

120,00

120,00

100,0

Stran: 43 od 48

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
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: 44 od 48

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005

KS SPODNJA ŠČAVNICA

14.107,98

11.733,00

(2)/(1)

83,2

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

10,00

10,00 100,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

10,00

10,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

10,00

10,00

100,0

10,00

10,00

100,0

10,00

10,00

100,0

6.650,00

5.200,00

78,2

6.650,00

5.200,00

78,2

450,00

200,00

44,4

450,00

200,00

44,4

450,00

200,00

44,4

6.200,00

5.000,00

80,7

6.200,00

5.000,00

80,7

6.200,00

5.000,00

80,7

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
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
060326 Investicijsko vzdrževanje-menjava oken
42050170

Stran: 45 od 48

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
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)

7.447,98

6.523,00

87,6

7.447,98

6.523,00

87,6

7.447,98

6.523,00

87,6

5.647,98

4.723,00

83,6

130,00

150,00

115,4

50,00

50,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

180,00

180,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

387,98

243,00

62,6

1.000,00

1.000,00

100,0

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

600,00

500,00

83,3

40220373 voda in komunalne storitve

200,00

200,00

100,0

40220474 odvozi smeti

120,00

120,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

180,00

180,00

100,0

50,00

50,00

100,0

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

40220070 električna energija

40220676 poštnina in kurirske storitve
40240271 stroški prevoza v državi

1.400,00

700,00

50,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

950,00

1.000,00

105,3

40250474 zavarovalne premije za objekte

400,00

350,00

87,5

1.800,00

1.800,00

100,0

1.800,00

1.800,00

100,0

060213 Sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

Stran: 46 od 48

B. Račun finančnih terjatev in naložb
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

(2)/(1)

OBČINSKA UPRAVA

300.000,00

0,00

0,0

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

300.000,00

0,00

0,0

0403

Druge skupne administrativne službe

300.000,00

0,00

0,0

300.000,00

0,00

0,0

300.000,00

0,00

0,0

300.000,00

0,00

0,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040316 Dokapitalizacija DSO Gornja Radgona
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin

Stran: 47 od 48

C. Račun financiranja
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun
2017

Proračun 2018
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

(2)/(1)

OBČINSKA UPRAVA

483.476,28

1.048.067,16 216,8

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

483.476,28

1.048.067,16 216,8

2201

Servisiranje javnega dolga

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

483.476,28

1.048.067,16

216,8

483.476,28

1.048.067,16

216,8

483.476,28

1.048.067,16

216,8

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

72.727,32

78.787,93

108,3

55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

66.666,72

100,0

55010109 Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate

9.165,00

9.165,00

100,0

55010110 Dolgoročni kredit Factor banka 2014- slačilnice na TŠC Trate

28.680,54

49.166,64

171,4

55010115 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 650.000

50.000,04

549.999,92

---

55010116 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 750.000

57.692,40

57.692,40

100,0

55010118 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ G.Radgona

17.769,96

34.991,58

196,9

55010119 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ Negova

15.992,86

14.762,64

92,3

103.769,80

103.769,80

100,0

61.011,64

61.011,64

100,0

0,00

22.052,89

---

55010120 Dolgoročni kredit Eko sklad- 1.452.777
55010121 Dolgoročni kredit Eko sklad- 854.163
55010122 Dolgoročni kredit MGRT 2016

Stran: 48 od 48

Predlog proračuna občine Gornja Radgona za leto 2018 - 1. obravnava
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

Vrednost
projekta*

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

Začetek
Konec
financiranja financiranja

OBČINSKA UPRAVA
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302
03029002

Mednarodno sodelovanje občin

OB029-12-0017 Projekt "CITY COOPERATION 2"

95.391 01.01.2017

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

06

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

39.000 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva
45.000 01.01.2016

07039002

OB029-18-0003 Projekt "Co_operation (projekt gasilcev: SLO-AUT)

PV - Lastna proračunska sredstva
460.750 01.01.2018

1302

5.000 01.01.2018

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

405.400

103.470

9.150

0

0

32.908

52.908

9.575

0

0

0

32.908

52.908

9.575

0

0

0

32.908

52.908

9.575

0

0

0

32.908

52.908

9.575

0

0

0
0

4.936
27.972

7.936
44.972

1.436
8.139

0
0

0
0

48.000

36.000

0

0

0

0

48.000

36.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.12.2018

15.000
33.000

24.000
12.000

0
0

0
0

0
0

0
0

33.000

12.000

0

0

0

0

0

130.750

316.750

33.250

0

0

0

130.750

316.750

33.250

0

0

0

130.750

316.750

33.250

0

0

31.12.2018

0

20.000

0

0

0

0

31.12.2020

0
0

20.000
110.750

0
316.750

0
33.250

0
0

0
0

0
0

16.613
94.138

47.513
269.238

4.988
28.263

0
0

0
0

78.909

537.952

6.500

6.500

6.500

0

78.909

516.452

5.000

5.000

5.000

0

0

10.000

5.000

5.000

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

PV - Lastna proračunska sredstva

4.323.863

0

Cestni promet in infrastruktura

OB029-18-0008 Ureditev parkirišča pri Majdi Šmid

1.507.604

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001

Po L. 2021

24.000

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

13

Leto 2021

36.000

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
20.000 01.01.2018

Leto 2020

15.000

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

OB029-18-0001 Sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Negova

Leto 2019

48.000

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Leto 2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

07

v EUR
Pred L. 2018

31.12.2018

Stran 1 od 5

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB029-18-0013 Odstanitev ovir na peš povezavah

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

5.000 01.01.2018

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB029-13-0001 Modernizacija LC 104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh

162.385 01.01.2016

v EUR
Pred L. 2018

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0
0

2.000
3.000

2.000
3.000

2.000
3.000

2.000
3.000

0
0

3.909

471.452

0

0

0

0

31.12.2018

2.933

159.452

0

0

0

0

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

PV - Lastna proračunska sredstva
240.000 01.01.2017

31.12.2019

2.933
976

159.452
240.000

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-14-0005 Modernizacija JP 606931 Sp.Ivanjci-domačija Vogrin

PV - Lastna proračunska sredstva
31.000 01.01.2018

31.12.2018

976
0

240.000
31.000

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-18-0002 Modernizacija JP 606093- Sp.Ščavnica- domačija Zadravec

PV - Lastna proračunska sredstva
41.000 01.01.2018

31.12.2018

0
0

31.000
41.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB029-14-0012 Investicijsko vzdrževanja javna razsvetljava

110.000 01.01.2017

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

1306

Telekomunikacije in pošta

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB029-18-0014 Projekt "WiFi4EU"

26.000 01.01.2018

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

14

GOSPODARSTVO

1403
14039001

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Promocija občine

OB029-12-0016 Lisjakova struga-investicijsko vzdrževanje

62.000 01.01.2016

OB029-18-0012 Projekt "Glamur"

2.000 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva
24.171 01.01.2018
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

0

0

0

0

35.000

0

0

0

0

75.000

35.000

0

0

0

0

75.000

35.000

0

0

0

0

0

21.500

1.500

1.500

1.500

0

0

21.500

1.500

1.500

1.500

0

0

21.500

1.500

1.500

1.500

0

0
0

1.500
20.000

1.500
0

1.500
0

1.500
0

0
0

1.000

79.920

4.834

2.417

0

0

1.000

79.920

4.834

2.417

0

0

0

62.000

0

0

0

0

62.000

0

0

0

0

0

62.000

0

0

0

0

1.000

17.920

4.834

2.417

0

0

31.12.2018

1.000

1.000

0

0

0

0

31.12.2020

1.000
0

1.000
16.920

0
4.834

0
2.417

0
0

0
0

0
0

4.326
12.594

1.236
3.598

618
1.799

0
0

0
0

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB029-15-022 Investicijski transferi JZ PORA

41.000

0

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
14039002

0
75.000

Stran 2 od 5

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

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

393.590

218.336

24.408

51.728

2.650

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

393.590

211.386

0

0

0

0

122.261

64.386

0

0

0

0

122.261

64.386

0

0

0

0

122.261

64.386

0

0

0

0

271.329

147.000

0

0

0

0

271.329

147.000

0

0

0

0

271.329

147.000

0

0

0

0

0

6.950

24.408

51.728

2.650

0

1502

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB029-16-0003 Investicijsko vzdrževanje CERO Puconci

186.647 01.01.2016

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB029-16-0008 Kanalizacijsko omrežje Gornja Radgona

418.329 01.01.2016

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB029-16-0009 Pot med vrelci življenja

OB029-17-0005 Projekt "goMURra"

65.736 01.01.2018
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
20.000 01.01.2017
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31.12.2020

0
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0
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0
0
0

5.000
0
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2.600

5.839
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0
0
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0
0
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0
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0
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384.353
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0

0

0

0

384.353
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0

0

0

0
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292.516

0

0

0

0

384.353

292.516
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0

0
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0
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0

128.670
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0
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0

128.670

0
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0
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0

128.670

0
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PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

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

1602
16029003

Prostorsko načrtovanje

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

281.344 01.01.2016

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

OB029-16-0013 Vodovodno omrežje Gornja Radgona

676.869 01.01.2016

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

17

Leto 2018

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001

16

v EUR
Pred L. 2018

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702
17029001

Primarno zdravstvo
Dejavnost zdravstvenih domov

OB029-18-0010 Dozidava objekta Zdravstveni dom

128.670 01.01.2018
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

31.12.2018
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Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

OB029-14-0013 Investicije v knjižnico

68.195 01.01.2016

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
18039002

Umetniški programi

OB029-15-0023 Investicijski transferi JZ KULTPROTUR

55.300 01.01.2016

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa

v EUR
Pred L. 2018

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

359.540

2.637.632

0

0

0

0

83.363

40.132

0

0

0

0

45.463

22.732

0

0

0

0

45.463

22.732

0

0

0

0

45.463

22.732

0

0

0

0

37.900

17.400

0

0

0

0

37.900

17.400

0

0

0

0

37.900

17.400

0

0

0

0

276.177

2.597.500

0

0

0

0

276.177

2.597.500

0

0

0

0

31.12.2020

276.177

2.500.000

0

0

0

0

OB029-18-0005 Obnova ogral v Spodnji Ščavnici in na Tratah

PV - Lastna proračunska sredstva
25.000 01.01.2018

31.12.2018

276.177
0

2.500.000
25.000

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-18-0006 Rušitev in preureditev starih slačilnic

PV - Lastna proračunska sredstva
10.000 01.01.2018

31.12.2018

0
0

25.000
10.000

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-18-0007 Fitness na prostem

PV - Lastna proračunska sredstva
62.500 01.01.2018

31.12.2018

0
0

10.000
62.500

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-13-0015 Izgradnja večnamenske športne dvorane

2.776.177 01.01.2016

PV - Lastna proračunska sredstva

19

IZOBRAŽEVANJE

1903
19039001

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

0

62.500

0

0

0

0

132.867

57.177

0

0

0

0

132.867

57.177

0

0

0

0

132.867

57.177

0

0

0

0

31.12.2018

2.718

5.671

0

0

0

0

31.12.2018

2.718
5.576

5.671
4.847

0
0

0
0

0
0

0
0

5.576

4.847

0

0

0

0

31.12.2018

50.300

20.000

0

0

0

0

OB029-15-0011 Vzdrževanje javnih zavodov

PV - Lastna proračunska sredstva
71.934 01.01.2016

31.12.2018

50.300
53.274

20.000
18.660

0
0

0
0

0
0

0
0

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

PV - Lastna proračunska sredstva
29.000 01.01.2016

31.12.2018

53.274
21.000

18.660
8.000

0
0

0
0

0
0

0
0

21.000

8.000

0

0

0

0

OB029-12-0039 Projekt "JEM LOKALNO"
OB029-12-0062 Investicije Glasbena šola Gornja Radgona

8.389 01.01.2017
PV - Lastna proračunska sredstva
10.423 01.01.2017
PV - Lastna proračunska sredstva

OB029-12-0064 Investicijski transferji OŠ Gornja Radgona

70.300 01.01.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Skupaj NRP:

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

PV-EU

PV - EU sredstva

PV-LS

PV - Lastna proračunska sredstva

Skupaj PV - Proračunski viri

v EUR
Pred L. 2018

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

1.507.604

4.323.863

405.400

103.470

9.150

0

0

159.361

341.554

85.169

5.253

0

1.507.604

4.164.502

63.846

18.301

3.898

0

1.507.604

4.323.863

405.400

103.470

9.150

0
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I.

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE
GOR NJ A R AD GO NA ZA L E TO 2 018
( 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 2018 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 2018 v prvi obravnavi obravnava in sprejme naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2018 – prva obravnava. O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki traja
15 dni.
Gornja Radgona, oktober 2017
PRIPRAVILA:
Občinska uprava

PREDLAGATELJ:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
Stran 1 od 62

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

7. 579. 281 €

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

5.565.848 €

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

4.779.659 €

V skupino prihodkov davki na dohodek in dobiček, je uvrščen najpomembnejši prihodek Občine Gornja
Radgona in sicer dohodnina- občinski vir oziroma odstopljena dohodnina občini, ki se nakazuje iz
državnega proračuna tedensko.
V letu 2018 je prihodek občine Gornja Radgona iz dohodnine, planiran v višini 4.779.659 eur. Plan temelji
na izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018, na podlagi sprejetega Zakona
o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

686.589 €

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 premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na
promet nepremičnin in na finančno premoženje. Vrednosti so planirane izkustveno na podlagi dinamike
vplačila davkov na premoženje v prejšnjih letih.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

99.600 €

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, komunalne takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest).
Vrednosti so planirane izkustveno na podlagi dinamike vplačil v prejšnjih letih.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

1.361.731 €

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

1.141.551 €

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:
o prihodki od najemnin za poslovne prostore
o prihodki krajevnih skupnosti- najemnine poslovnih prostorov in mrliških vežic
o prihodki od najemnin za stanovanja
o prihodki od najemnin za zemljišča
o prihodki od najemnin upravne zgradbe
o prihodki iz naslova podeljenih koncesij
o prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
o prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice
o prihodki od uporabe telovadnice
o prihodki od najemnin CERO Puconci
o prihodki od najemnin Komunala Radgona- kanalizacija in čistilna naprava
o prihodki od najemnin za upravljanje na odprtem širokopasovnem omrežju
o prihodki za uporabo slačilnic in športnih površin na TŠC Trate
o prihodki od najemnin JP Prlekija- vodovodna infrastruktura
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711- TAKSE IN PRISTOJBINE

5.000 €

712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

23.000 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih
zakonih, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter sodne takse ter druge stroške na podlagi
Zakona o prekrških.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

78.000 €

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:
o prihodke krajevnih skupnosti iz naslova najema in vzdrževanja pokopališč,
o druge prihodke od prodaje, kjer se evidentira prezaračunavanje obratovalnih stroškov Upravni
enoti Gornja Radgona, Javnemu podjetju Komunala Radgona, d.o.o. ter Finančni upravi RS in
sicer stroške električne energije, vodarine, varovanja, zavarovanja, kurjave, tekočega
vzdrževanja in odvoza smeti.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

114.180 €

Med druge nedavčne prihodke sodijo:
o drugi nedavčni prihodki
o prihodki od komunalnih prispevkov, ki se plačujejo s strani pravnih ali fizičnih oseb na
podlagi izdanih odločb
o prispevki in doplačila občanov, ki pomenijo prihodek iz naslova sofinanciranja družinskih
pomočnikov s strani občanov po odločbi Centra za socialno delo
o drugi izredni nedavčni prihodki.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

170.000 €

Občina Gornja Radgona v letu 2018 načrtuje prodajo zgradb, zemljišč in prostorov v višini 170.000 eur.
Gre za ocenjeno vrednost, glede na izkazani interes in znanih podatkov ocenjenih nepremičnin.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

481.703 €

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

435.296 €

Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:
I. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
o prejeta sredstva iz naslova tekoče obveznosti države- finančna izravnava
o prejeta sredstva državnega proračuna za investicije, kamor spada požarna taksa
o spodbuda za varstvena in gojitvena delovišča
o financiranje po 21. členu Zakona o financiranju občin- nepovratna sredstva
o 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.
o prejeta sredstva ministrstva- družinski pomočnik
o refundacija javnih del s strani Zavoda RS za zaposlovanje
II. PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV
o 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.
III. PREJETA SREDSTVA IZ SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
o refundacija 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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46.407 €

-

sofinanciranje projekta »City Cooperation 2«, obrazložitev projekta v posebnem delu proračuna,
PP030291
sofinanciranje projekta »Glamur«, obrazložitev projekta v posebnem delu proračuna, PP140393
sofinanciranje projekta »WiFi4EU«, obrazložitev projekta v posebnem deli proračuna, PP130692

4 – ODHODKI

10. 272. 676 €

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

2.597.927 €

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

738.619 €

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) redno
zaposlenih v občinski upravi in medobčinskem inšpektoratu ter zaposlenih preko javnih del v občinski
upravi Občine Gornja Radgona .
V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so zaposleni upravičeni.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

107.090 €

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

1.407.440 €

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

91.000 €

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

253.777 €

Sredstva izločena v rezerve vključujejo planirano splošno proračunsko rezervacijo, proračunsko rezervo,
sredstva proračunskih skladov investicijskega vzdrževanja v CERO Puconci, investicijskega vzdrževanja
odprtega širokopasovnega omrežja in nerazporejene prihodke iz naslova dolgoročnega zadolževanja za
sredstva prejeta iz EU.

Stran 5 od 62

41 - TEKOČI TRANSFERI

3.395.922 €

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

223.350 €

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim podjetjem. Prejemniki teh sredstev jih
obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Namen subvencioniranja je znižanje cen za končnega
uporabnika.
Subvencije javnim podjetjem se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji, v
konkretnem primeru za subvencioniranje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona za leto 2018 in
subvencioniranje cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Gornja
Radgona za leto 2018.
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pomenijo subvencije programov, ki se izvajajo v turizmu
in kmetijstvu.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.629.816 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali
gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo
posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da
koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega
nadomestila.
V konkretnem primeru pomenijo denarno pomoč ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov o šolo,
regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in
plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom
(brezplačno pravno zastopanje, izvajanje storitev občinske blagajne, sofinanciranje malih čistilnih naprav,
subvencioniranje šole v naravi in plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih).

412 - TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM

405.305 €

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 javno koristen, dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.137.450 €

Drugi tekoči domači transferi zajemajo plačila zdravstvenega zavarovanja oseb, transfere v javni sklad,
javne zavode in javna podjetja.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

4.156.189 €

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

4.156.189 €

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.
V proračunskem letu 2018 predstavlja 60,15% planiranega zneska investicija »Izgradnja večnamenske
športne dvorane«.
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43 - INVESTICIJSKI TRANSERI

122.638 €

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

102.638 €

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.

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.

50 - ZADOLŽEVANJE - KREDITI

3.241.462 €

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

3.241.462 €

V proračunu za leto 2018 načrtujemo zadolževanje v skupni višini 3.241.462 eur in sicer :
o dolgoročno zadolžitev v višini 2.500.000,00 eur za izgradnjo večnamenske športne dvorane in
500.000 eur za odplačilo obstoječega kredita,
o dolgoročno zadolžitev na podlagi ZIPRS17/18; Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2017 in 2018 v 56. členu določa, da se v letu 2017 in 2018 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 2% sredstev zagotavlja v obliki odobritve dodatnega zadolževanja
občin v proračunu države. Za Občino Gornja Radgona gre za znesek v višini 133.437 eur.
Obravnavana zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega
odstavka 10.b člena ZFO-1.
o dolgoročno zadolžitev v višini 108.025 eur za sredstva prejeta iz EU za izvajanje projekta
Co_operation (projekt gasilci: SLO-AUT)

55 - ODPLAČILA DOLGOV

1.048.067 €

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

550 - ODPLAČILA DOMAČIH DOLGOV

1.048.067 €

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,
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Dolgoročni kredit, najet pri ADDIKO banki za investicijo v obnovo osnovne šole Gornja Radgona78.787,93 eur,
Dolgoročni kredit, najet pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj za izgradnjo slačilnic na TŠC
Trate- 9.165,00 eur,
Dolgoročni kredit, najet pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj za izgradnjo slačilnic na TŠC
Trate- 49.166,64 eur,
Dolgoročni kredit, najet pri Delavski hranilnici za investicije v občini- 549.999,92 eur
Dolgoročni kredit, najet pri Delavski hranilnici za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Gornji
Radgoni- 57.692,40 eur
Dolgoročni kredit, najet pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj za energetsko sanacijo OŠ Gornja
Radgona- 34.991,58 eur
Dolgoročni kredit, najet pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj za energetsko sanacijo OŠ dr.
Antona Trstenjaka Negova- 14.762,64 eur
Dolgoročni kredit, najet pri Eko skladu za izgradnjo platoja, kanalizacije Gornja Radgona in
kanalizacije Mele- 103.769,80 eur
Dolgoročni kredit, najet pri Eko skladu za izgradnjo čistilne naprave- 61.011,64 eur
Dolgoročni kredit, najet pri Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in podjetništvo, na podlagi
financiranja po 21. členu Zakon o financiranju občin- 22.052,89 eur

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2017
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500.000€

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

20.825 €

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 objav, 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).
V proračunu za leto 2018 zagotavljamo stroške za šest sej občinskega sveta.

010102 - Stroški odborov in komisij-sejnine

18.275 €

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

18.968 €

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 2018 za namen financiranja političnih strank
zagotovijo sredstva v višini 18.968 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
428,08
5.137
289,58
3.475
278,17

3.338

229,17
186,67
169,00
1.580,67

2.750
2.240
2.028
18.968

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 2018 planirana sredstva v naslednjih višinah :
Podkonto

412000127
412000128
412000129
412000130
412000131
412000132
412000133
412000134

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
Svetniška skupina- samostojna članica U.M.T.
SKUPAJ

010110- Stroški izvedbe lokalnih volitev

1.296,00
2.160,00
1.296,00
1.296,00
864,00
864,00
864,00
432,00
9.072,00

30.000€

Sredstva na postavki zagotavljamo za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo rednih
lokalnih volitev, in sicer volitev župana, volitev članov občinskega sveta in volitev vseh petih svetov
krajevnih skupnosti v občini.

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

4.500 €

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.

Stran 10 od 62

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
040301 – Uradne objave v uradnem glasilu in tiskanih medijih

6.000 €

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.

040318 – Izdaja občinskega glasila

4.000 €

V letu 2018 se bodo nadaljevale aktivnosti v zvezi izdajanja občinskega glasila. Osnovno izhodišče je prav
tako kot v letu 2017, želja po izdaji občinskega glasila približno štirikrat letno, prejemala pa ga bodo v tiskani
obliki vsa gospodinjstva v občini brezplačno. Temeljni cilj in naloga glasila bo skrb za obveščanje, predvsem
občanov, o vseh pomembnih procesih in dogodkih v občini. Prav tako seznanjanje z lokalnimi predpisi,
javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta, delom župana, delovanjem občinske uprave, obvestili drugih
državnih organov, obveščanje o kulturnih, izobraževalnih in drugih dogajanjih in potrebah društev institucij
in podjetij. Iz proračunske postavke se bodo pokrivali neposredni stroški vezani na izdajo občinskega glasila.

040319- Kronika Občine Gornja Radgona

10.000 €

Na postavki »Kronika Občine Gornja Radgona« se sredstva v višini 10.000,00 eur zagotavljajo za pisanje
kronike Občine. Sredstva se zagotavljajo za fotografiranje in pripravo kronoloških zapisov do 50 dogodkov v
Občini Gornja Radgona, trajno varnostno arhiviranje fotografij, materialne avtorske pravice, potne stroške in
izdelavo fotoknjige.

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, ki so potrebni za izvedbo prireditve ob praznovanju dneva reformacije31.oktober.

040398 – Komemoracija

550 €

Postavka zajema stroške, ki so potrebni za izvedbo komemoracije- 1.november.
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2000 - ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
010131 – Nadomestilo za opravljanje funkcije župana

21.539 €

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

36.067 €

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.

010133 - Materialni stroški vključno s stroški reprezentance

4.000 €

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

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

7.000 €

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
040321- Pokroviteljstvo župana

4.000 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za razne donacije neprofitnim organizacijam ali fizičnim osebam za
lažjo izvedbo posameznih večjih prireditev in programov.

040323 – Sprejem najuspešnejših devetošolcev

1.200 €

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

6.218 €

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.
V proračunu za leto 2018 so zagotovljena sredstva za naslednje namene :
1. sejnine za udeležbo na sejah Nadzornega odbora, nadomestila za udeležbo na sejah občinskega sveta,
nagrade članom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona za opravljene nadzorne preglede in
poročila, v višini 5.718,00 eur,
2. 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

1.000 €

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
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).

020206 – Provizija za nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona

4.000 €

Na podlagi pogodbe, ki jo imamo sklenjeno z JP Komunala Radgona, d.o.o., plačujemo provizijo
za opravljeno storitev zbiranja sredstev občine v višini 3% plačane takse za obremenjevanje
okolja.

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

6.800 €

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.

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
03029002 – Mednarodno sodelovanje občin
030291 – Projekt City Cooperation 2

32.908 €

Projekt je bil oddan na javni razpis čezmejnega programa sodelovanja Slovenija –Avstrija. Projekt je
planiran za obdobje med 1.11.2016 in 30.10.2019 in v njem sodelujejo štirje partnerji: Die Öststeierische
Städtekooperation (8Städte), Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojni center Murska
Sobota in PORA Gornja Radgona.
Projekt City Cooperation je v finančni perspektivi 2007-2013 pripomogel k temu, da se je ustanovilo
partnerstvo 24 mest (AT-SI-HU) in da so v sklopu sodelovanja bile izvedene pilotne aktivnosti. Temelječ
na teh izkušnjah hoče 8 avstrijskih, 9 slovenskih (in 7 madžarskih) mest to iniciativo znatno poglobiti in se
osredotočiti na dva zelo aktualna skupna izziva, ki sta značilna za regijo.
Glavni cilj projekta je primerljiv s programsko specifičnim ciljem – Dvig nivoja čezmejnega sodelovanja
med občinami – krepitev mest in njihovih odločevalcev v mreži kot najpomembnejši nosilci čezmejnega
(Slovenija-Madžarska-Avstrija) policentričnega razvoja, ki je usmerjen k rasti, kar se doseže
a) z usklajevanjem in nadaljnjim razvojem pozicioniranja posameznega partnerja/mesta v mreži kot
individualno profiliranega in medregisjko opaznega, prepoznavnega in izstopajočega, kot tudi kooperacije
v celoti,
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b) s skupnim razvojem in implementacijo inovativnih sistemov pridobivanja kupcev in povečanje njihove
potrošnje, ki so vezani na določeno mesto, kot strategija za premagovanje aktualnih izzivov kot so
digitalne novosti in spremembe.
PORA G. Radgona vsebinsko pokriva izvajanje projekta za občine: Gornja Radgona, Ljutomer in
Radenci.
Sofinanciranje s strani EU skladov je 85%.

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

7.196 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba št. 24/2005-P z dne 08.01.2005, sklenjena s podjetjem Realis, d.o.o.
V okviru planirane postavke namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje in posodobitve prostorskega
informacijskega sistema Terra podjetja Terragis. 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, prav tako avtomatizirano izdelavo potrdila o namenski rabi
zemljišča na osnovi OPN, itd..
V okviru planirane postavke namenjamo sredstva tudi za tekoče vzdrževanje PISO – prostorskega
informacijskega sistema občine podjetja Realis. Prostorski informacijski sistem občin (PISO) je najbolj
uveljavljena geo informacijska storitev za občine v Sloveniji. Zaposlenim na občini, občanom in
podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence. PISO vključuje paleto
aplikativnih rešitev in vsebinskih sklopov, ki se nenehno dopolnjujejo in prilagajajo glede na potrebe
občin, veljavno zakonodajo, tehnološke zmožnosti in razpoložljivost prostorskih evidenc.

04029002 – Elektronske storitve
040292 – Uradna spletna stran občine

1.386 €

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 2018 so načrtovana sredstva za pogodbeno vzdrževanje spletne strani občine.

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

18.840 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba št. 152/2015-P z dne 08.06.2015, sklenjena z odvetnikom Iztok Drozdek
- Aneks k pogodbi o izvajanju brezplačne pravne pomoči, št. 545/2016-A z dne 29.12.2016v
sklenjen 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.
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040306 – Poslovna stavba Maistrov trg 2

16.840 €

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 2018 se na podlagi višine materialnih stroškov, nastalih v prejšnjih letih, planirajo materialni stroški
v skupni višini 16.840 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

11.435 €

Proračunska postavka združuje vsa sredstva, namenjena za zavarovanje objektov, opreme in odgovornosti:
- zavarovanje računalnikov in defibrilatorjev;
- požarno zavarovanje poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stanovanj, 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;
- strojelomno zavarovanje strojev, naprav in aparatov v zgradbi Partizanska cesta 13, Maistrov Trg 2,
TŠC Trate, Obrežje reke Mure- objekt za protipoplavno zaščito, širokopasovno omrežje, Partizanska
cesta 11;
- vlomsko zavarovanja zgradbe Partizanska cesta 13;
- zavarovanje stekla v zgradbi Partizanska cesta 13, avtobusna postajališča, Maistrov Trg 2, TŠC Trate,
širokopasovno omrežje in Partizanska cesta 11;
- zavarovanje civilne odgovornosti.

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

1.621 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- članstvo v Skupnosti občin Slovenije ter v Združenju športnih centrov Slovenije
Iz planirane postavke se pokrivajo stroški članarin Skupnosti občin Slovenije ter Združenju športnih
centrov Slovenije.

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

670.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009)
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive
V postavki so na podlagi kadrovskega načrta za leto 2018 in v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju 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

89.183 €

Materialni stroški so stroški, ki so potrebni za redno delovanje občinske uprave in jih v letu 2018
planiramo za:
o 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);
o čistilni material in storitve,
o storitve varovanja zgradb in prostorov,
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o časopise, revije, knjige in strokovno literaturo,
o računalniške storitve,
o 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),
o električno energijo,
o porabo kuriv in stroškov ogrevanja,
o vodo in komunalne storitve,
o odvoz smeti,
o telefon, faks elektronsko pošto,
o poštnino in kurirske storitve,
o dnevnice za službena potovanja v državi,
o stroški prevoza v državi,
o tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme:
§ vzdrževanja računalniške programske opreme za vodenje finančnega poslovanja in
računovodstva,
§ vzdrževanje komunikacijskega omrežja HKOM,
§ vzdrževanje informacijskega dokumentnega sistema, sistemsko podporo in
§ vzdrževanje računalniške opreme ter popravila ali nadgradnje informacijsko-komunikacijske
računalniške opreme.
o druge najemnine (najem dveh fotokopirnih strojev)
o stroške konferenc, seminarjev in simpozijev,
o dajatve na področju odmernih odločb FURS
Ker se v zgradbi občinske uprave nahaja tudi Upravna enota Gornja Radgona, JP Komunala Radgona
d.o.o. in pisarna FURS, obratovalne stroške in stroške tekočega vzdrževanja na podlagi pogodb vsak
mesec prezaračunamo, kar planiramo in obrazlagamo v splošnem delu proračuna na prihodkovni strani,
konto 71300002.

060321- Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu

6.430 €

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.

060322- Občinska blagajna

10.500 €

Zakonska oz.druge pravne podlage :
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 letih 2016 in 2017 v povprečju mesečno vplačanih 2000 položnic, zagotavljamo v
proračunskem letu 2018 za ta namen, sredstva v skupni višini 10.500,00 eur.

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

24.000 €

Glede na potrebe, planiramo v letu 2018 najnujnejšo nabavo pisarniškega pohištva in opreme. V letu 2018
planiramo tudi nujno potrebno postopno zamenjavo zastarelih službenih računalnikov, saj ima trenutno
občinska uprava v redni uporabi še sedem stacionarnih računalnikov z zastarelim operacijskih sistemom
Windows Vista (nakupljeni leta 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 kakšno drugo tehnično in informacijsko-komunikacijsko
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opremo. Računalniška tehnologija in druga tehnična oprema je podvržena hitremu tehnološkemu
zastaranju, zato je potrebno, da postopoma zamenjujemo vsaj najbolj kritično opremo.
V letu 2018 z namenom prihodnje racionalizacije stroškov predvidevamo izvedbo postopka za izbiro
enega izvajalca za vsa licenčna modulna področja prostorskih informacijskih sistemov občine, s čimer bi
se izdatki za to področje v prihodnjih letih zmanjšali.

060308 – Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinske stavbe

24.000 €

V letu 2018 planiramo delno obnovo sistema ogrevanja v zgradbi in delno obnovo elektroinstalacij.

060323 – Stroški službenih vozil

6.900 €

Za uporabo dveh službenih vozil v letu 2018 načrtujemo stroške v zvezi porabe goriva in maziva, stroške
vzdrževanja in popravil vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije in stroške nakupa
vinjet.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih
dogodkih
070301 - Civilna zaščita
20.000 €
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.
Znotraj leta se planira 5 rednih sej štaba, medtem ko izrednih sklicev štaba ob večjih naravnih ali drugih
nesrečah ni možno planirati vnaprej.
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.
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Opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za ZRP
V skladu s 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.

07039002 - Protipožarna varnost
070305 - Požarna varnost

138.357 €

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
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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 2018, 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 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 2018 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 2018
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
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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 2018, 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
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
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(del), nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev (del), izobraževanje in vaje (delno), vzdrževanje
orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskih vozil (delno), ogrevanje garaž za
gasilska vozila, garderob in skupnih prostorov (delno), kasko zavarovanje gasilskih vozil (delno) in
vzdrževanje gasilske prevozne avto lestve. V okviru PGD deluje tudi enota za reševanje na vodi in iz
vode imenovana GA-PO-RA, katere dejavnost se sofinancira delno iz sredstev članarine, Podvodno
reševalne službe – za intervencije reševanja iz vode, iz proračuna občin – po pogodbah o izvajanju
reševanja na vodi in raznih dežurstvih ob prireditvah.
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.
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
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
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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.
Večja gasilska tekmovanja in obletnice PGD
V letu 2018 praznuje PGD Negova 70. 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.

070314 – Sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Negova

20.000 €

V letu 2018 praznuje Prostovoljno gasilsko društvo Negova 70. 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 Negova. Predračunska vrednost investicije – nabava
vozila in dodelava v gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM - po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije), znaša
38.000 EUR.
Občina sofinancira nabavo gasilskega vozila v celoti iz namenskih sredstev požarne takse v višini 20.000 eur,
oz. v višini nakazane požarne takse v letu 2018, v kolikor bo ta nižja od 20.000 eur.
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070315 – Projekt Co_operation (projekt gasilcev: SLO-AUT)

110.750€

Projekt Co_operation je projekt v okviru čezmejnega programa SLO-AUT, katerega cilj je obnova strehe na
gasilskem domu G. Radgona, nabava opreme za gasilce, vzpostavitev učno-reševalnega centra v Gasilskem
domu Gornja Radgona in okrepitev sodelovanja med deležniki na področju obvladovanja tveganj in priprava
ter uveljavitev ustrezne pravne podlage za skupno reševanje na obeh straneh meje.
Glavni rezultati projekta bodo sledeči: poglobljeno sodelovanje med gasilci, civilno zaščito, rdečim križem,
lokalnimi oblastmi in drugimi deležniki na obeh straneh meje. To bo doseženo na podlagi skupnih
usposabljanj, prikazov skupnih vaj, skupnih sestankov lokalnih oblasti in dogodkov, ki bodo povezovali
deležnike na obeh straneh reke Mure. Naslednji rezultat je vzpostavitev pravne podlage za reševalne akcije v
primeru naravnih ali drugih nesreč in sprejet sporazum med državama (vsaj na lokalnem nivoju), ki bo to
omogočal.
Pomemben rezultat predstavlja tudi prenos dobrih praks na druga čezmejna območja, ne samo na mej SI-AT,
ampak tudi na druga območja oz. regije.
Partnerji v projektu so :
o PORA Gornja Radgona (vodilni partner),
o Zavod Multimedija Panonija- MMP zavod za informiranje in obveščanje okolja, Ljutomer,
o Stadtgemeinde Bad Radkersburg,
o Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona
Projekt bo trajal 24 mesecev.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
08029001 – Prometna varnost
080201 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

5.000 €

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
100301- Plače in drugi izdatki zaposlenih-javna dela

49.848 €

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 2018 zagotavljamo sredstva za štiri javne delavce :
Naziv program
TŠC Trate
Telovadnica Partizan
TŠC Trate
SKUPAJ

St. iz. Št. oseb
Čas v mesecih Vsi stroški skupaj
II.
1
12
12.185,50 €
III.
1
12
12.556,26 €
IV.
2
12
25.105,86 €
49.847,63 €
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Stroške javnih del dobimo refundirane s strani Zavoda za zaposlovanje in sicer v višini 39.058,52 eur.
Prihodek je planiran v splošnem delu proračuna med transfernimi prihodki kot prejeta sredstva iz skladov
socialnega zavarovanja na kontu 74000410.
Iz navedenega sledi, da znaša končni strošek občine 10.789,10 eur.

100303 - Javna dela- JP Komunala Radgona

8.374 €

Sredstva pod to postavko so predvidena za izplačila 15% plač in 50% regresov za letni dopust. V letu 2018
planiramo, da bo imelo JP Komunala Radgona, d.o.o. v programih javnih del zaposlenih 6 občanov Občine
Gornja Radgona.

100304 - Javna dela- zavodi in društva

30.712 €

Na obravnavani postavki so zagotovljena sredstva za kritje 15% plač in 50% izplačila regresa za dopust za
društva in javne zavode, ki vključujejo v programe javnih del brezposelne osebe iz območja občine Gornja
Radgona.
V letu 2018 zagotavljamo za zaposlitve preko javnih del v javnih zavodih in društvih, vrednost v višini
30.712 eur.

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

4.261 €

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.

110216 - Skupni programi kmetijstva – razpis

20.000 €

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

4.300 €

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.

Stran 25 od 62

110219 – Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev

6.000 €

V sklopu priprave novega pravilnika, ki se je vzpostavil na osnovi Uredbe sveta (EU), se v postopku delitve
denarne pomoči omogoči upravičencem uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Gornja Radgona. V novem pravilniku so tako zajete pomoči za podporo delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja, ki pa niso vezana na določila in sheme državnih pomoči. Sredstva in način
dodeljevanja, skladno s pravilnikom, opredeljuje javni razpis.

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

7.900 €

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

1.700 €

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.

PP110333- Program za živinorejce
4.800 €
V proračun za leto 2017 se z rebalansom na novo dodaja program za živinorejce, kar natančneje
pomeni sofinanciranje izvajanja analiz o brejosti krav v letu 2017 v višini 4.000,00 eur.
Postavka se v proračun dodaja na podlagi predloga Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska
Sobota, na katerem so v letu 2017 začeli z izvajanjem strokovnega programa Zgodnjega
ugotavljanja brejosti iz vzorcev mleka pri kravah. Na postavki se sredstva zagotavljajo za analize
mleka približno 800 živali.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
130206 – Vzdrževanje mestnih ulic in prometne signalizacije

45.000 €

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.
Stran 26 od 62

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,…).

1302071- Vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije

137.880 €

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

210.555 €

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.

1302122 – Javna snaga

20.000 €

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.
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,
- materiala in storitev

Stran 27 od 62

1302140 – Ureditev parkirišč in ceste JP 606672- Gornja Radgona- Dajnkova
ulica 6
5.000 €
Na Dajnkovi ulici se predvideva ureditev obojestranskih parkirišč in preplastitev oziroma obnova vozišča
z izgradnjo meteorne kanalizacije. Dolžina ureditve vozišča je 30 m. Investitor ureditve vozišča je občina,
investitor ureditve parkirišč ob vozišču pa je stranka Šmid.

1302142 – Odstranitev ovir na peš povezavah

5.000 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za odstranitev ovir, kot so korita, drevesa, kandelabri na peš
povezavah. Gre za aktivnosti, prijavljene na razpis za sofinanciranje ukrepov iz CPS Ministrstva za
infrastrukturo.

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

159.452€

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.

1302103- Modernizacija LC 104051- G. Radgona-Norički Vrh-Police

240.000 €

Nadaljevanje modernizacije lokalne ceste iz leta 2013, 2014 in 2015 – I. in II. faza. Predvidoma v
naslednjih treh letih se izvede še preostali del ceste. Z razpisom za dve leti pridobimo istega izvajalca za
dve leti, cene so tudi nižje.
Preostali del lokalne ceste je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano
odvodnjavanje, plaz, glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo v letu 2018
se bo izvedla razširitev ceste, izgradnja potrebnih manjših opornih zidov, robnikov, novih propustov, na
novo se bo uredilo odvodnjavanje meteornih voda. Z razširitvijo ceste se bo povečala prometna varnost na
celotni cesti.
Dolžina modernizirane ceste v dveh letih s saniranim zemeljskim plazom je cca 800 m.

Potrebno je zagotoviti finančna sredstva za modernizacijo ceste, nadzor in geodetsko odmero
ceste.

1302113- Modernizacija JP 606931 Sp. Ivanjci- domačija Vogrin

31.000 €

Cesta poteka v delu naselja v Spodnjih Ivanjcih. Del ceste poteka v vzponu, kar predstavlja slabo
prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo bi se
večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in
propusti.
Dolžina celotne ceste skupaj je 200 m.
Potrebno je zagotoviti finančna sredstva za modernizacijo ceste, nadzor in geodetsko odmero ceste.

130303- Modernizacija JP 606093- Sp. Ščavnica- domačija Zadravec

41.000 €

Cesta poteka v delu naselja v Spodnji Ščavnici ob novem večstanovanjskem bloku. Celotna cesta poteka v
vzponu, kar predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih
mesecih. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z
jarki, kanaletami, muldami in propusti.
Dolžina ceste je 260 m.
Potrebno je zagotoviti finančna sredstva za modernizacijo ceste, nadzor in geodetsko odmero ceste.

Stran 28 od 62

13029004 – Cestna razsvetljava
130250 - Javna razsvetljava

125.000 €

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.
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
- rekonstrukcije in adaptacije- Občina Gornja Radgona bo v letu 2018 nadaljevala s postopno
energetsko obnovo ter obnovo javne razsvetljave v smislu preprečevanja odboja svetlobe v nebo, v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V letu 2018 načrtujemo
prenovo z novimi varčnejšimi LED svetili na delu odjemnega mesta št. 3 in delu odjemnega mesta št.
4, ki zajemata Apaško cesto in Podgrad. Gre za zamenjavo 43 kosov svetilk, pri čemer obsega
izračunani prihranek električne energije cca. 28.000 kWh/letno oz. cca. 1.200 EUR samo pri energiji
brez obračunske moči.

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
130690-Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega
omrežja…
15.120 €
Sredstva na postavki predstavljajo vrednost sredstev na računu, katera bodo zagotovljena za investicijsko
vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v prihodnosti. Gre za namenski prihodek, katerega bomo
namensko porabljali za istovrstno infrastrukturo.
Vrednost odhodka na proračunski postavki bo enaka vrednosti prihodka iz naslova poravnanih najemnin
za upravljanje z obravnavano infrastrukturo.

130692-Projekt »WiFi4EU«

21.500 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo občanom omogočala
brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so npr. javne stavbe, zdravstveni
zavodi, parki, trgi in njihova okolica. Možnost brezplačnega visokohitrostnega širokopasovnega
internetnega dostopa preko brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU bodo lahko koristili vsi, namen
vzpostavitve takšnega omrežja pa je vključenost v internet tudi tistih, ki sicer morda težje dostopajo do
spleta, npr. brezposelni ali starejši.
Na podlagi razpisa bo Evropska komisija sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk,
občina pa bo zagotovila hiter dostop do interneta in financirala operativne stroške po namestitvi povezave
najmanj tri leta po izvedbi projekta.

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

55.000 €

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.
Stran 29 od 62

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.

140328 – Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog

4.518 €

Na postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog, ki jih JZ PORA opravlja
kot del mrežne RRA za Pomurje. Sicer bodo obravnavane naloge sofinancirale tudi Občina Radenci,
Občina Apače, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

14039001 - Promocija občine
140321- Lisjakova struga

62.000 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za postavitev manjšega objekta kot interpretacijske točke, ureditev
učnih poti in priprava učnih programov.

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

10.000 €

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 2018 bo občina izvedla še zadnjo, tretjo fazo postavitve signalizacije na državni cesti.

140314 - Sofinanciranje programov v turizmu

3.000 €

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,
izvedbo projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna, promocija kmečkih tržnic.

140316 - Sofinanciranje programov turističnih društev-razpis

5.500 €

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.
Stran 30 od 62

-

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.

140319 - PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

126.925 €

V proračunu 2018 zagotavljamo javnemu zavodu PORA sredstva za plače, sredstva za nabavo blaga in
storitev ter investicijske odhodke v naslednjih višinah :
- plače redno zaposlenih- 102.161 eur,
- stroški blaga in storitev- 23.764 eur ter
- investicijski odhodki (nabava računalnika)- 1.000 eur
Za plače namenjamo torej v proračunu znesek v vrednosti 99.261 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, delovno uspešnost in prispevke delodajalca
za socialno varnost.
Kar se tiče materialnih stroškov, ti zajemajo stroške pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne
literature (naročnina časopisa Večer, letna naročnina za računovodsko literaturo in spletni časopisFinance), stroške telefona, poštne stroške, čistila, stroške vode in komunalnih storitev, elektrike,
reprezentance in stroške ogrevanja, stroške varstva pri delu, stroške ostalih storitev (zavarovalne premije,
pleskanje, manjša vzdrževalna dela), stroške vzdrževanja internetnih aplikacij, stroške vzdrževanja
računalnikov, stroške izobraževanj in seminarjev in izdatke za službena potovanja.
Z investicijskim transferjem omogočamo JZ PORA nabavo opreme.
Sicer zagotavljamo v finančnem načrtu PORE za leto 2018, 74,84% planiranih prihodkov. Razliko, torej
25,16% vseh stroškov pokrije JZ PORA iz lastnih in ostalih prihodkov.

140329- Projekt »Genuss am Fluss- Užitek ob reki

500 €

Blagovna znamka »Genuss am Fluss – Užitek ob reki« združuje ponudnike, ki skupno stopajo na trg.
Blagovna znamka je namenjena prepoznavnosti regije, povezovanju kulinarike, obrti ter življenjskega
sloga v regiji.
Predstavitev čezmejnega projekta v sodelovanju z avstrijskimi partnerji Užitek ob reki – Genuss am Fluss
je bila prvič v sredo 24. julija 2013 v prostorih Centra Slovenskih goric v Lenartu in nato so se še 20.
novembra 2013 župani slovensko-goriških občin srečali z avstrijskimi župani iz sosednje regije Štajerske
vulkanske dežele ter 17. marca 2014 v prostorih občine Deutch Goritz (blizu Gornje Radgone). V
današnjem času ima vedno večji pomen uveljavitev blagovnih znamk, ki pripomorejo k večji
prepoznavnosti izdelkov in storitev na trgu. Primer dobre prakse vzpostavitve blagovne znamke v sosednji
Avstriji predstavlja projekt Genuss am Fluss – Užitek ob reki v pokrajini Štajerski Vulkanland. Projekt sta
predstavili dr. Beatrix Lenz, vodja blagovne znamke Steirisches Vulkanland, v sodelovanju z Margreth
Kortschak – Huber, koordinatorko projekta Genuss am Fluss – Užitek ob reki. Projekt so avstrijski
partnerji predstavili županom sedmih občin (Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj) na rednem kolegiju županov. Na naši
slovenski strani so k projektu pristopile občine Šentilj, Cerkvenjak in Razvojna agencija Slovenske gorice
kot povezovalni člen med ponudniki. Tudi Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je dne 13.06.2014
uradno podpisala pristopno izjavo ob prisotnosti številnih pomembnih deželnih predstavnikov.
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Namen širitve projekta preko meje je omogočiti vsem našim ponudnikom vključitev v promocijo in
trženje znotraj omenjene blagovne znamke tudi na avstrijski strani meje.
Projekt je zanimiv, saj ponudniki nimajo neposrednih stroškov z vključitvijo; lahko pa stroški nastanejo
kasneje, v kolikor se odločijo za uporabo skupnega promocijskega materiala (kot npr. posebna embalaža
za produkte). Torej, ponudniki, ki bodo v tem projektu prepoznali priložnost sodelovanja, promocije
in trženja s sosedi Avstrijci, so vabljeni, da se oglasijo na svoji občini ali Razvojni agenciji Slovenske
gorice, kjer bodo lahko vzpostavili sodelovanje in se vključili v projekt.
Do danes je k projektu pristopilo krepko čez sto sodelujočih ponudnikov kot so izletniške kmetije,
vinotoči, domače obrti in gostinski lokali, o katerih lahko najdete še več informacij tudi na spletni
povezavi http://www.genussamfluss.at/.
Za sodelovanje v projektu mora posamezna občina plačati 500,00 EUR na leto, ponudniki v začetku
nimajo neposrednih stroškov s vključitvijo. Stroški za ponudnike nastanejo v primeru izdelave skupnih
promocijskih materialov in nabave posebne embalaže za produkte.

140330 – Vzpostavitev postajališč za avtodome

1.500 €

Občina Gornja Radgona se je v letu 2017 vključila v mrežo postajališč za avtodome, katerega namen je
spodbujanje avtodomskega turizma, torej ustaviti in zadržati popotnike, ki z avtodomi sicer le prečkajo
našo državo, da bi spoznali turistično-kulinarične lepote Slovenije tudi od blizu, ne le z avtoceste.
Gre za edinstven način povezovanja slovenskih občin, saj se v tem primeru popotnik z avtodomom lahko
ustavi na skoraj stotih različnih lokacijah. Ponekod ima možnost oskrbe, drugje lahko le brezskrbno
prenoči, nekje pa mu ponudijo udobje, ki ga na popotovanju in raziskovanju potrebuje; vsaka občina torej
lahko v okviru predmetne mreže postajališč ponudi različne možnosti za raziskovanja ter doživetja.

140393 – Projekt »Glamur«

16.920 €

Postavka se v proračun dodaja na novo, gre pa za nabavo opreme kot so trgovske vitrine za lokalne
ponudnike, mize in klopi, senčnike ter drugi promocijski material. V projektu sodeluje 8 občin z območja
LAS Prlekija.

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

10.722 €

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.
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150205 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

1.500 €

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

64.386 €

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 2018 zagotavljamo sredstva v višini 64.386 eur za investicijsko vzdrževanje CERO Puconci, katera
v prvi fazi vplačujemo v poseben proračunski sklad.

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

147.000 €

V letu 2018 Občina Gornja Radgona s predlaganim zneskom 147.000 zagotavlja sredstva za naslednje
aktivnosti :
- Izvedba 55 nastavkov za hišne priključke v Črešnjevcih,
- Dograditev fekalnega kanala in izvedba 10 nastavkov za hišne priključke v Prežihovi ulici,
- Sanacija CČN Negova,
- Prevezava greznice za občinsko stavbo,
Izgradnja kanalizacije Stolnik,
- Nabava mikroskopa,
- Izvedba hišnih priključkov na ulici Ob potoku,
- Izvedba hišnih priključkov na Kajuhovi ulici in Ulici Marije Rožman,
- Izvedba hišnih priključkov na Tratah

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

7.000 €

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 2018 znesek v višini 7.000,00
eur za pokrivanje stroškov izdaje projektnih pogojev, soglasij, smernic in soglasij za priključitev.

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

7.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- pogodbeno razmerje
V letu 2018 bo Občina Gornja Radgona JP Komunala Radgona, d.o.o. poravnavala obveznosti iz naslova
plače zaposlenemu, ki vodi e-kataster.

150222-Subvencije Komunala Radgona- kanalizacija in ČN

73.000 €

V proračunu za leto 2018 zagotavljamo sredstva v višini 73.000 eur za subvencioniranje cene obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
občini Gornja Radgona v letu 2018.

150223-Pot med vrelci življenja

5.000€

Sredstva na postavki so zagotovljena za izdelavo vse potrebne dokumentacije za prijavo projekta za
sofinanciranje. Projekt »Pot med vrelci življenja« sicer pomeni celovito ureditev okolice Ivanjševskega
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vrelca z umestitvijo tipskih elementov, krajinska ureditev in postavitev informacijske table ter oživitev
poti Med vrelci življenja (informacijske table, brošure, trasiranje novih poti- kolesarske, pohodne, vris poti
v karto).

150503- projekt »goMURra«

1.950€

Ideja projekta je nadaljevanje sodelovanja in dolgoletnih skupnih aktivnosti uradnih institucij Republike
Slovenije in Republike Avstrije na področju upravljanja z vodami, ki delujejo v okviru bilateralne
komisije za mejne vode. Mejno Muro s predlaganim projektom spreminjamo v reko, ki povezuje. Delovni
paketi projekta obsegajo usklajene ukrepe za izboljšanje upravljanja voda in poplavne varnosti -na
strateškem nivoju z izdelavo čezmejnega načrta upravljanja z vodami na Mejni Muri do leta 2030, na
lokalnem nivoju pa z izvedbo ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti. Ukrepi bodo podprti s ciljnim
obveščanjem javnosti in informacijsko kampanjo, da bi trajnostno izboljšali bivalno okolje in življenjski
položaj ljudi, ki živijo ob in na reki in tako spodbudili skupno življenje sosedov z obeh bregov Mure.
Skupni izziv predstavljajo izboljšanje hidromorfološke situacije mejne Mure v smeri dobrega
morfološkega stanja, optimizacija upravljanja poplavne ogroženosti in povečanje ozaveščenosti
prebivalstva o poplavni ogroženosti.

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
32.500 €
Sredstva na postavki se zagotavljajo za:
o razne geodetske odmere, parcelacije in cenitve nepremičnin,
o 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,
o overitve pogodb in ZK vložke za odmerjene ceste,
o razne notarske storitve.

16029003 – Prostorsko načrtovanje
160202 – Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za GR 28 v
Gornji Radgoni
14.000€
Za pridobitev novih površin za gradnjo stanovanjskih objektov je potrebno izdelati OPPN za stanovanjsko
gradnjo v Gornji Radgoni. Po vsebini in postopku bo OPPN pripravljen v skladu z Zakonom o
prostorskem načrtovanju in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega
načrta (Ur. list RS, št. 99/07). Območje z okolico ponuja izjemne možnosti za razvoj. Prednost lokacije je
dobra dostopnost, bližina centra mesta hkrati tudi oddaljenost od mestnega vrveža. Glavni cilj je priprave
OPPN je torej določitev pogoje za stanovanjsko gradnjo (individualna pozidava) in določitev pogojev za
prometno energetsko in komunalno opremo območja, ki bo s svojo primarno in spremljajočo vsebino
pripomogel k stanovanjski ponudbi z visoko kvaliteto bivanja, tako v ožjem kot v širšem prostoru. Prav
tako bo OPPN podlaga za pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj, kar sedaj veljavni prostorski akt ne
omogoča oz. ne dovoljuje. Predmetno območje je opredeljeno z OPN-jem kot poselitveno območje, za
katero je predvidena izdelava izvedbenega akta, to je OPPN.

160203 – Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za NE4Negova-širitev strnjenega naselja
10.000€
Naselje Negova predstavlja sekundarni lokalni center na območju občine. Če odštejemo nezazidana
stavbna zemljišča na strmem južnem delu naselja, ki so v lasti kmetije, kjer se nahajajo pašniki, ter manjša
prosta stavbna zemljišča, ki predstavljajo funkcionalna zemljišča obstoječih objektov, v naselju ni večjih
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prostih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo. Trenutno sta za stanovanjsko gradnjo na razpolago le
dve prosti parceli na jugu naselja. Območje NE 4 je po OPN-ju opredeljeno kot poselitveno območje, za
katerega je predvidena izdelava izvedbenega akta, to je OPPN-ja. S sprejetjem OPPN-ja za to območje se
bo določilo pogoje za gradnjo stanovanjskih objektov in potrebno komunalno opremo.

160204 – Sprememba in dopolnitev OPN

70.000€

Občinski prostorski načrt Občine Gornja Radgona je stopil v veljavo decembra 2015. Po letu in pol
uporabe akta se je izkazala potreba po njegovih spremembah in dopolnitvah, pri čemer gre tako za
redakcijske popravke kot vsebinske dopolnitve, v največji meri pa za nove pobude za premembo osnovne
namenske rabe zemljišč. Potreba za spremembo OPN-ja izhaja iz teženj in potreb ter razvojnih usmeritev
v prostor. V obdobju po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve predloga OPN je občina prejela
nove pobude s strani zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb ter druge razvojne pobude za spremembo
namenske rabe, ki pa jih v procesu priprave OPN ni bilo več mogoče upoštevati. V postopku priprave
OPN-SD1 bodo obravnavane pobude, ki so jih občani in občina podali za nadaljnji prostorski razvoj na
območju Občine Gornja Radgona.
Prav tako je bila sprejeta novela Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki prinaša številne novosti, med drugim:
o širši nabor objektov, ki jih lokalna skupnost s prostorski aktom lahko dopusti graditi na vseh
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe,
o lokalna skupnost lahko na trajno varovanih območjih dopusti gradnjo le določenih pomožnih
kmetijsko-gozdarskih objektov.
Z novelo zakona se poenostavlja strokovna podlaga s področja kmetijstva, ki bo omogočila hitrejšo
vzpostavitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč (TVKZ) v posamezni lokalni skupnosti. Obstoječi ZKZ
določa, da mora strokovna podlaga preverjati tudi bonitete zemljišč na območju posamezne občine.
Novela ZKZ-E pa iz strokovnih podlag opušča preverjanje bonitet, določitev območij, primernih za
izvajanje agrarnih operacij ter določitev območij, primernih za odpravo zaraščanja. Obstoječi ZKZ določa
tudi, da je treba pripraviti strokovne podlage za določitev TVKZ ob vsaki spremembi občinskega
prostorskega načrta. Novela ZKZ-E pa določa, da se strokovne podlage za določitev TVKZ pripravijo le v
primerih, kadar gre za spremembo kmetijske namenske rabe.

160208 - Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
78.000€

Planirana finančna sredstva na postavki so potrebna za izdelavo razne projektne dokumentacije.

16039001 – Oskrba z vodo
160396-1- Subvencije JP Prlekija- vodovod

73.000 €

V proračunu za leto 2018 zagotavljamo 73.000 eur za subvencioniranje cene obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2018.

160399-6- Vodovodno omrežje v občini Gornja Radgona

292.516 €

V letu 2018 Občina Gornja Radgona s predlaganim zneskom 292.516 eur zagotavlja sredstva za naslednje
aktivnosti :
o izvedba 21 hišnih priključkov na Simoničevem bregu,
o nabava in montaža dveh močnejših črpalk v prečrpališču in vodohram Police,
o izvedba prevezav zaradi ukinitve dotrajanega cevovoda pri bivši Muri v Črešnjevcih,
o izvedba 6 hišnih priključkov v ulici Ob progi,
o prevzem vaškega vodovoda Stavešinski Vrh in prevezave
o nabava in montaža dveh močnejši črpalk v prečrpališču Črešnjevci-Mencingar,
o sofinanciranje 500 kom. daljinskih vodomerov,
o zamenjava 200 m dotrajanega vodovoda v Črešnjevcih – od križišča pri bivši Muri do Šadl,
o investicijsko vzdrževanje po planu Mariborskega vodovoda,
o priključitev 10 hiš na vodovodno omrežje, Ločki Vrh Negova,
o nabava in montaža dveh močnejših črpalk v črpališču Orehovci Kurbus,
o dobava in montaža novih vodomerov na vodovodu Spodnji Ivanjci ,
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o izvedba 43 hišnih priključkov na Meleh

160399-8- Skupni vodovodni objekti- proračunski sklad

55.539€

Sredstva na postavki se na podlagi 4. člena Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih na sistemu C,
zagotavljajo za investicijsko vzdrževanje skupne vodovodne infrastrukture z namenom odkrivanja in
zmanjševanja vodnih izgub. Vsaka občina plačuje v proračunski sklad 30% sredstev od amortizacije
skupnih objektov na nivoju posamezne občine. Proračunski sklad se ustanovi pri Občini Ljutomer in
prične delovati s 01.01.2018.

160399-9- Primarni in sekundarni vodi- proračunski sklad

38.731€

Sredstva na postavki se na podlagi 5. člena Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih na sistemu C,
zagotavljajo za investicijsko vzdrževanje primarnih in sekundarnih vodov, z namenom odkrivanja in
zmanjševanja vodnih izgub. Vsaka občina plačuje v proračunski sklad 20% sredstev od amortizacije
primarnih in sekundarnih vodov. Proračunski sklad ustanovi vsaka občina in prične delovati s 01.01.2018.

16039003 - Objekti za rekreacijo
160399 - Mestni park

15.000 €

Postavka zajema stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, storitev komunikacij in tekočega
vzdrževanja mestnega parka ter fontane.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
160399 -4 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

20.000 €

V letu 2018 se na postavki zagotavljajo sredstva za sofinanciranje malih čistilnih naprav.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
160540 – Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš
119.000 €

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
Postavka zajema:
- predvidene stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja stanovanj, ki se izvaja tekom celega leta v
sodelovanju z upravniki stanovanj in poslovnih prostorov (Stanovanjsko komunalno podjetje, d.o.o. in
FISA, d.o.o.)
- predvidene stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja večstanovanjskih hiš, ki se izvaja tekom
celega leta v sodelovanju z upravniki večstanovanjskih stavb (Stanovanjsko komunalno podjetje, d.o.o. in
FISA, d.o.o.)
- predvidene stroške izvajanja nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del v
stanovanjih in poslovnih prostorih, ki se izvaja prav tako v sodelovanju z upravniki stanovanj, poslovnih
prostorov in večstanovanjskih stavb (Stanovanjsko komunalno podjetje, d.o.o. in FISA, d.o.o.)

160542 – Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini

30.000 €

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

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

36.000 €

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 2018 načrtujemo porabo v vrednosti 36.000 eur.

16069001- Urejanje občinskih zemljišč
160602 – Vzdrževanje zelenih javnih površin

100.000 €

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.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
170209- Nadzidava objekta Zdravstveni dom Gornja Radgona

128.670€

Zaradi pomanjkanja prostora in prostorske stiske, želi Zdravstveni dom Gornja Radgona povečati
obstoječi objekt z nadzidavo dela stavbe v površini cca. 500m2.
Z investicijo bi pridobili prostore za dispanzer za medicino dela, prometa in športa, oftalmološko
ambulanto, ambulanto otroško šolskega dispanzerja, tri referenčne ambulante, prostor za kliničnega
psihologa in logopeda ter večnamenski prostor, namenjen za predavanja in delavnice. Vrednost investicije
je ocenjena na 650.000 eur. Zdravstveni dom bo pokril investicijo v višini 350.00 eur, 300.000 pa bi
financirale občine ustanoviteljice po deležih, ki so izračunani na podlagi 3. člena Odloka o ustanovitvi
zavoda ter na podlagi dogovora o delitvi stroškov.

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.
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170602 –Izvedba cepljenja za dečke 6. razredov osnovne šole

5.000€

Sredstva na postavki se namenjajo za financiranje izvedbe cepljenja dečkov 6. razredov osnovne šole proti
humanim papilo virusom.

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 270 občanov po ceni 30,81 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
18029001 – Nepremična kulturna dediščina
np04- Sof. stroškov vzdrževanja roj. hiše dr. Antona Trstenjaka

810€

Gre za sofinanciranje stroškov vzdrževanja rojstne hiše oz. spominske sobe dr. Antona Trstenjaka v
Rodmošcih.

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo
180305 – JZ Knjižnica Gornja Radgona

88.859€

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:
o sredstva za plače, ki so določena na podlagi sistemizacije delovnih mest in sicer 100% za višjo
knjižničarko, knjižničarko in bibliotekarja ter v deležu 90,64% stroška direktorice, vzdrževalca in
računovodkinje
o materialne stroške delovanja zavoda (sredstva za objekt in splošne stroške)
o nabavo knjižnega gradiva
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

284.351 €

V proračunu 2018 zagotavljamo javnemu zavodu KULTPROTUR sredstva za plače, sredstva za nabavo
blaga in storitev ter investicijske odhodke v naslednjih višinah :
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plače redno zaposlenih – 172.186 eur,
stroški blaga in storitev- 60.961 eur,
prireditve – 33.804 eur in
investicijski odhodki- 17.400 eur (menjava vhodnih vrat na dvorišču kinodvorane, nabava
reflektorjev za dvorano, nabava manjše pohištvene opreme v Gradu Negova, nakup računalniške
opreme, nabava požarno varne omare za arhiviranje dokumentacije in nakup dodatne opreme v
Mladinskem centru.
Za plače namenjamo torej v proračunu znesek v vrednosti 172.186 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, ti zajemajo stroške pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne
literature, stroške telefona, poštne stroške, čistila, stroške vode in komunalnih storitev, elektrike,
reprezentance in stroške ogrevanja, stroške varstva pri delu, stroške ostalih storitev (zavarovalne premije,
pleskanje, manjša vzdrževalna dela), stroške vzdrževanja internetnih aplikacij, stroške vzdrževanja
računalnikov, stroške izobraževanj in seminarjev in izdatke za službena potovanja.
Z investicijskim transferjem omogočamo JZ KULTPROTUR nabavo opreme.
Sicer zagotavljamo v finančnem načrtu JZ KULTPROTUR za leto 2018, 78,81% planiranih prihodkov.
Razliko, torej 21,19% vseh stroškov pokrije JZ KULTPROTUR iz lastnih in ostalih prihodkov.
o
o
o
o

18039003 - Ljubiteljska kultura
180330 - Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

5.900 €

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
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

30.000 €

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 :
o 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;
o spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje
avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
o kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin
na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
o izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in
izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
o 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
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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

7.700€

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.

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

4.000 €

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 organizacij

3.000 €

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)
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, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:
o vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom;
o vključujejo prostovoljno delo;
o vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;
o vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;
o vključujejo obujanje tradicije;
o vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja;
o vključujejo strokovno vzgojo članov;
o vključujejo skrb za lastno zdravje;
o vključujejo programe druženj;
o spodbujajo k strpnosti, nenasilju;
o spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost.

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

4.000 €

Občina Gornja Radgona bo na podlagi sklenjenih letnih pogodb, tudi v letu 2018 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).
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180463 Sofinanciranje programov in stroškov delovanja upokojenskih društev
6.000 €

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)
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:
o vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom;
o vključujejo prostovoljno delo;
o vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;
o vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;
o vključujejo obujanje tradicije;
o vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja;
o vključujejo strokovno vzgojo članov;
o vključujejo skrb za lastno zdravje;
o vključujejo programe druženj;
o spodbujajo k strpnosti, nenasilju;
o 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

90.000 €

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

27.000 €

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2018 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.
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180572- Obnova igral v Spodnji Ščavnici in na Tratah

25.000€

Zaradi dotrajanosti igral v Spodnji Ščavnici med asfaltnim igriščem in blokom ter na Tratah med bloki, pri
lokalu »Plaza«, zagotavljamo za popolno obnovo igral, sredstva v višini 25.000,00 eur.

180573- Rušitev in preureditev starih slačilnic

10.000€

V letu 2018 načrtujemo, da bi se zaradi dotrajanosti porušil zadnji del objekta starih slačilnic (pred
nasipom), medtem ko bi se prostori obstoječih zidanih slačilnic preuredili.

180574- Fitness na prostem

62.500€

V okviru predmetne postavke gre za projekt izgradnje fitnesa na prostem in streetworkout naprav, katerih
lokacija je predvidena na TŠC Trate oz. ob sprehajalni poti oz. Trim stezi v Murski šumi. Uporaba
predmetih naprav bo v primeru uspeha na razpisu Fundacije za šport, skozi vse leto za občane povsem
brezplačna. Za vzdrževanje bo skrbela, kot za veliko večino športnih površin in objektov v lasti občine
Gornja Radgona., občinska uprava sama. Sredstva predvidena v proračunu za leto 2018 bodo kot že
navedeno, črpana le v primeru uspeha na razpisu Fundacije za šport, kjer verjamemo v uspeh in 50%
sofinanciranje.

180591-Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah
namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja Radgona
1.100 €

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

5.200 €

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 ob OŠ Gornja Radgona
2.500.000€

Občina Gornja Radgona je na podlagi dejstva, da ocenjena vrednost VŠD po idejnem projektu,
pripravljenem s strani Ateljeja Ostan Pavlin d.o.o., v višini 6.438.406,04 EUR z DDV, brez opreme, glede
na obveznosti občine za pokrivanje investicij iz pretekle finančne perspektive, močno presega finančne
zmožnosti občinskega proračuna še v prihajajočem srednjeročnem obdobju, s ciljem čim prejšnje
postavitve VŠD, iskala možnosti pocenitve predmetnega projekta. V tej zvezi je Občina Gornja Radgona
preigravala različne možnosti za dosego zgoraj navedenega cilja in ob tem prišla do predloga rešitve,
obstoječa telovadnica ob OŠ G. Radgona preuredi v skladiščne prostore, garderobe za športnike in učence
ter kabinete za učitelje na OŠ G. Radgona, zgornji del obstoječe telovadnice pa se predela v nadstropje,
kjer bi bila možna vadba za drobnozrnate vsebine, medtem ko se ob obstoječi telovadnici, ki se predela na
zgoraj naveden način, postavi konstrukcijska, montažna večnamenska športna dvorana, ki bo
zadovoljevala potrebam dvoranskih športov, do nivoja prve državne lige in potrebam pouka športa, prav
tako pa bo v njej možno izvajati prireditve, kjer pa velja navesti, da bo dvorana konstruirana v prvi vrsti za
potrebe športa. Ideja je še v začetni fazi zato bo potrebno obstoječo projektno nalogo v luči dejstva, da
želimo projekt občutno poceniti, ustrezno prilagoditi in pripraviti projekte za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Pričakujemo, da sprememba projektne naloge in priprava projektne dokumentacije ter ostali
morebitni dodatni stroški priprave projekta, ne bodo presegli v proračun 2018 predlaganih sredstev, zato
bo preostanek sredstev v 2018 porabljen za začetna dela za izvedbo investicije. Naš cilj je, da zgoraj
navedena dela, torej predelava stare telovadnice in postavitev nove, konstrukcijske VŠD z opremo,
postavimo za cca. 2,5 MIO eur z DDV.
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18059002 - Programi za mladino
180590 - Program za mladino- javni razpis

4.000 €

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

4.000 €

Predvidena sredstva na tej postavki so namenjena delovanju mladinskega sveta Gornja Radgona, ki je
hkrati združenje radgonskih mladinskih društev in povezovalni člen med mladinskimi društvi in
mladinskim centrom. Občina Gornja Radgona zagotavlja sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta.

19 – IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci
190202 – Domači vrtci

1.038.859 €

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 proračunskem letu 2018 načrtujemo na odhodkovni strani Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona
stroške, ki se zajemajo v ceno programov in sicer za:
- Stroške dela (BODII, regres za letni dopust, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, KAD,
solidarnostne pomoči),
- 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),
- 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),
- Druge specifične namenske stroške (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),
- Stroške 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
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Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2018 v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 30.6.2005, izven
ekonomske cene zagotovila sredstva za:
- dodatno strokovno pomoč,
- 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
- sodne stroške izterjav
- investicije

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 2018 zagotovili sredstva za vključenost v vrtce Murska Sobota, Benedikt, Radenci,
Maribor, Lenart, Sv. Trojica, Apače.

19039001 - Osnovno šolstvo
190301 – OŠ Gornja Radgona

213.880 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Osnovni šoli Gornja Radgona zagotavljamo v letu 2018 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 2018 zagotavljamo OŠ Gornja Radgona tudi sredstva za investicije v skupni vrednosti 20.000 eur.

190302 – OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

126.709 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova zagotavljamo v letu 2018 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 2018 zagotavljamo OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova tudi sredstva za investicije v skupni vrednosti
8.000 eur.

190308- Vzdrževanje javnih zavodov

18.660 €

Na postavki zagotavljamo sredstva za interventno vzdrževanje javnih zavodov v letu 2018.

190324- Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi
potrebami dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
6.586 €
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.

190325- Projekt »JEM LOKALNO«

5.671 €

Opis projekta: Operacija bo eno-fazna in bo trajala 12 mesecev, s pričetkom v mesecu juliju 2017 in
zaključkom v mesecu juniju 2018. Potekala bo na celotnem območju Prlekije.
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V sklopu operacije bo izvedeno skupno 25 delavnic/izobraževanj za posamezne ciljne skupine in sicer: 16
delavnic/izobraževanj za starše, 3 za ravnatelje in organizatorje prehrane, 2 za kuharje in organizatorje
prehrane, 1 samo za kuharje ter 3 za lokalne pridelovalce hrane.
Nadalje bo izdelana in testirana pilotna računalniška aplikacija, ki bo omogočala izboljšanje nabave hrane,
sprotno spremljanje porabe hrane, preverjanje razpoložljivih količin lokalne hrane v okolju in cen te hrane
med različnimi ponudniki, poenostavila bo sistem naročanja hrane, omogočala prikaz kaloričnih vrednosti
posameznih obrokov in drugo. Aplikacija se bo v sklopu projekta testirala v vseh zainteresiranih vzgojno
izobraževalnih zavodih na celotnem območju Prlekije in bo ob zaključku projekta predana sodelujočim
vzgojno izobraževalnih zavodom v brezplačno uporabo.
Tekom celotnega projekta se bo zbiralo podatke o zavrženi hrani/viških hrane v VIZ-ih in izdelal načrt oz.
vzpostavila povezava med vzgojno izobraževalnimi zavodi ter organizacijam, ki pomagajo ranljivim
skupinam, ki hrano potrebujejo.
Promocija in obveščanje javnosti je ena izmed pomembnejših aktivnosti projekta. Izdelana bo 30 minutna
reportaža o lokalnih ponudnikih in njihovi ponudbi, ki se bo predvajala na lokalni televiziji. Pred
reportažo bo izdelan podroben nabor ponudnikov lokalno pridelane hrane, ki bodo povabljeni k brezplačni
predstavitvi. Reportaža bo dosegljiva tudi na spletu (YouTube, facebook). Izvedla se bo celovita
promocijska kampanja o lokalnih ponudnikih ter pomenu in prednostih lokalno pridelane hrane, ki bo
predvajana na lokalni televiziji in lokalnih radijskih postajah, več objav bo tudi v tiskanih medijih.

19039002 - Glasbeno šolstvo
190303 - Glasbena šola Gornja Radgona

57.448 €

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 :
o stroške dela (prevoz na delo in z dela) - 15.783,52 eur,
o materialne stroške, nastope in najemnine- 36.817,73 eur in
o investicije (nabava glasbenih inštrumentov)- 4.846,57 eur

190343 – Zasebna glasbena šola Maestro

4.952 €

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

121.310 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06- UPB3 in 102/07)
V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo
prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Na podlagi navedenega člena ima učenec
pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1.
razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena
varnost učenca na poti v šolo. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva
ima pravico do povračila stroškov, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu v
katerem prebiva. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na
oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
Za navedene namene bo Občina Gornja Radgona v proračunu za leto 2018 zagotovila sredstva za plačilo
pogodbenih prevoznikov in sredstva za povračilo potnih stroškov na podlagi izdanih odločb.
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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.

190652 – Jelkovanje otrok

5.000 €

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2018 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 2018 zagotovljena sredstva v višini
5.000,00 €.

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 2018 zagotovljena sredstva v višini 1.000,00 €.

190662–Nagrade šolajočim

10.000€

Na podlagi Pravilnika o priznanjih in nagradah v Občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in
izjemne dosežke v času izobraževanja se bodo tudi v letu 2018 izplačevale nagrade djjakom in študentom.

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

11.000 €

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
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu
Stran 46 od 62

43.047 €

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 2018
planiramo sredstva za 6 upravičencev.

20049003 - Socialno varstvo starih
200410 - Regresiranje oskrbe v domovih

276.000 €

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.

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.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
200401 - Subvencioniranje najemnin

36.000 €

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

18.000€

Občina Gornja Radgona bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih
pomoči v občini Gornja Radgona v letu 2018 dodeljevala enkratne denarne pomoči občanom, ki imajo
stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona in ki jim je zaradi trenutne ogroženosti nujno potrebna
finančna pomoč. Občinska denarna pomoč se lahko dodeli enkrat letno in je namenjena nakupu osnovnih
življenjskih potrebščin, obratovalnih stroškov bivanja, doplačila zdravil, stroškov za ureditev minimalnih
standardov bivanja za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer
upravičenca.
Pomoč pri stroških šolanja pomeni nakup šolskih potrebščin, subvencioniranje letovanja otrok in
mladostnikov ter šole v naravi za osnovnošolce in drugi stroški povezani z izobraževanjem otrok in
mladostnikov.
Izredna denarna pomoč je namenjena v izjemnih primerih kot so elementarne oz. naravne nesreče.

200403 - Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih

3.000 €

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.
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200203- Sofinanciranje Materinskega doma v Pomurju

1.693€

Svet Pomurske razvojne regije je na 60. redni seji v Murski Soboti, dne 15.01.2016, zavzel stališče in
soglasno sprejel sklep, da podpira vzpostavitev prvega materinskega doma v Pomurju in da Pomurskim
občinam priporoča, da podpišejo izjavo o podpori za prvi materinski dom.
Za leto 2018 je občina Gornja Radgona pripravljena podpreti program z 0,18 eur na prebivalca.

200405- Sofinanciranje večgeneracijskega centra Pomurja (Zavod Vitica)

1.000€

Zavod za pomoč družini na domu Vitica Gornja Radgona deluje aktivno od novembra 2014. Deluje na
področju storitve socialne oskrbe in storitve 24 urnega varovanja na daljavo. Izvaja program
medgeneracijskega središča z dnevnim centrom aktivnosti, v katerega se dnevno vključuje nezanemarljivo
število občanov Občine Gornja Radgona.
Na postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje delovanja večgeneracijskega centra v letu 2018.

200406- Sofinanciranje dnevnega centra za duševno zdravje IZA (Zavod
VITICA)
1.600€
Glede na to, da so uporabniki medgeneracijskega središča tudi osebe s težavami v duševnem zdravju,
načrtuje Zavod za pomoč družini na domu Vitica Gornja Radgona, v letu 2018 uvesti tudi program
Dnevnega centra za duševno zdravje.
Na postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje delovanja Dnevnega centra za duševno zdravje v letu
2018.

200407- Sofinanciranje socialno varstvenega programa LUČKA (Zavod
VITICA)
512€
Zavod Vitica načrtuje v letu 2018 izvajanje socialno varstvenega programa, ki bo namenjen preprečevanju
in s tem zmanjševanju nasilja nad starejšimi v pomurski regiji. Program bo 80% sofinanciran s strani
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in 20% s strani lokalnih skupnosti (27 občin).

200423 - Sofinanciranje programov RKS OO G. Radgona

24.109 €

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 2018 namenjamo sredstva v višini 4.000 eur.
Na podlagi razdelitve Občine Gornja Radgona na Občino Radenci, Občino Sveti Jurij ob Ščavnici in
Občino Apače, so bili določeni deleži sofinanciranja Rdečega križa Slovenije. Občina Gornja Radgona
sofinancira 42,89% sredstev za plačo dveh zaposlenih v višini 13.000 eur.

200427 - Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev

7.000 €

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.
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
220101 - Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu
91.500 €
Za plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu, zagotavljamo višino sredstev v skladu z
obstoječimi amortizacijskimi načrti :
o Dolgoročni kredit, najet pri Addiko banki za energetsko sanacijo OŠ Gornja Radgona10.000 eur,
o Dolgoročni kredit, najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu RS za izgradnjo
energetsko varčnega vrtca v Gornji Radgoni- 2.000,00 eur,
o Dolgoročni kredit, najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu RS za izgradnjo
slačilnic na TŠC Trate v letu 2013- 2.000,00 eur,
o Dolgoročni kredit, najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu RS za izgradnjo
slačilnic na TŠC Trate v letu 2014- 7.500,00 eur,
o Dolgoročni kredit, najet pri Delavski hranilnici za izgradnjo in modernizacijo razne javne
infrastrukture- 15.000,00 eur,
o Dolgoročni kredit, najet pri Delavski hranilnici za izgradnjo čistilne naprave- 17.000,00
eur,
o Dolgoročni kredit, najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu RS za energetsko
sanacijo OŠ Gornja Radgona- 4.000,00 eur,
o Dolgoročni kredit, najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu RS za energetsko
sanacijo OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova- 2.000,00 eur,
o Dolgoročni kredit, najet pri Eko skladu za izgradnjo platoja, kanalizacije Gornja Radgona
in kanalizacije Mele- 20.000,00 eur,
o Dolgoročni kredit, najet pri Eko skladu za izgradnjo čistilne naprave- 12.000,00 eur.

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

80.000 €

V vrednosti proračunske rezerve občine sta zajeti:
o proračunska rezerva (50.000,00 eur), oblikovana na podlagi 49. člena Zakona o javnih
financah, ki se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč:
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba,
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki
jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
o proračunska rezervacija (30.000,00 eur), ki se uporablja za nepredvidene namene, za
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi
proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
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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

70.697 €

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 2018 in v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju, načrtovane plače in drugi izdatki zaposlenim.

060311 – Materialni stroški-medobčinski inšpektorat

25.872 €

Materialni stroški za leto 2018 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.

Stran 50 od 62

5001 - KS GORNJA RADGONA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020210 - Stroški plačilnega prometa

25€

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

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

1.000€

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

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

7.925€

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

2.000€

Svet krajevne skupnosti Gornja Radgona šteje deset članov. V postavki so planirane sejnine članom. V
letu 2018 je načrtovanih pet sej sveta KS.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO

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

50.070€

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

52.000€

V letu 2018 se bodo na pokopališču izvajala investicijska dela v skladu s programom del, ki ga bo izdelal
svet krajevne skupnosti.
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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

6.143€

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 2018 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

800€

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

4.010€

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

060211 - sejnine članom sveta KS

2.300€

Svet krajevne skupnosti Negova šteje devet članov. V postavki so planirane sejnine članom sveta KS. V
letu 2018 je načrtovanih pet sej sveta KS.

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

6.900€

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

14.300€

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 2018 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

1.200€

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

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

3.008€

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
2018 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

10€

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

200€

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

060326 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

5.000€

Objekt Doma občanov Spodnja Ščavnica je delno v lasti KS Spodnja Ščavnica, delno PGD Spodnja
Ščavnica. Niti krajevna skupnost, niti gasilsko društvo nismo v stanju (finančnem) takega objekta
vzdrževati, zato člani sveta predlagajo, da se nam v vsakoletnem proračunu Občine Gornja Radgona
zagotovijo dodatna finančna sredstva za vzdrževanje objekta (sklep št. 14/2016 – 9. seja sveta 20. 10.
2016). Okna v dvorani doma občanov so dotrajana in je nujno potrebno pričetki s postopno zamenjavo le
teh. Prav tako je nujno potrebna zamenjava reflektorjev oziroma primerna osvetlitev zunanjosti doma.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060205 - Materialni stroški

4.723€

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 2018 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 2018 do leta 2021).
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
03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
03029002- Mednarodno sodelovanje občin
OB029-12-0017- Projekt »City Cooperation 2«
Projekt je bil oddan na javni razpis čezmejnega programa sodelovanja Slovenija –Avstrija. Projekt je
planiran za obdobje med 1.11.2016 in 30.10.2019 in v njem sodelujejo štirje partnerji: Die Öststeierische
Städtekooperation (8Städte), Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojni center Murska
Sobota in PORA Gornja Radgona.
Projekt City Cooperation je v finančni perspektivi 2007-2013 pripomogel k temu, da se je ustanovilo
partnerstvo 24 mest (AT-SI-HU) in da so v sklopu sodelovanja bile izvedene pilotne aktivnosti. Temelječ
na teh izkušnjah hoče 8 avstrijski, 9 slovenskih (in 7 madžarskih) mest to iniciativo znatno poglobiti in se
osredotočiti na dva zelo aktualna skupna izziva, ki sta značilna za regijo.
Glavni cilj projekta je primerljiv s programsko specifičnim ciljem – Dvig nivoja čezmejnega sodelovanja
med občinami – krepitev mest in njihovih odločevalcev v mreži kot najpomembnejši nosilci čezmejnega
(Slovenija-Madžarska-Avstrija) policentričnega razvoja, ki je usmerjen k rasti, kar se doseže
a) z usklajevanjem in nadaljnjim razvojem pozicioniranja posameznega partnerja/mesta v mreži kot
individualno profiliranega in medregisjko opaznega, prepoznavnega in izstopajočega, kot tudi kooperacije
v celoti,
b) s skupnim razvojem in implementacijo inovativnih sistemov pridobivanja kupcev in povečanje njihove
potrošnje, ki so vezani na določeno mesto, kot strategija za premagovanje aktualnih izzivov kot so
digitalne novosti in spremembe.
PORA G. Radgona vsebinsko pokriva izvajanje projekta za občine: Gornja Radgona, Ljutomer in
Radenci.
Sofinanciranje s strani EU skladov je 85%.
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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 2018 najnujnejšo nabavo pisarniškega pohištva in opreme. V letu 2018
planiramo tudi nujno potrebno postopno zamenjavo zastarelih službenih računalnikov, saj ima trenutno
občinska uprava v redni uporabi še sedem stacionarnih računalnikov z zastarelim operacijskih sistemom
Windows Vista (nakupljeni leta 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 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.
V letu 2018 z namenom prihodnje racionalizacije stroškov predvidevamo izvedbo postopka za izbiro
enega izvajalca za vsa licenčna modulna področja prostorskih informacijskih sistemov občine, s čimer bi
se izdatki za to področje v prihodnjih letih zmanjšali.

OB029-15-0019 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
V letu 2018 planiramo delno obnovo sistema ogrevanja v zgradbi in delno obnovo elektroinstalacij.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB029-18-0001- Sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Spodnja Ščavnica
V letu 2018 praznuje Prostovoljno gasilsko društvo Negova 70. 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 Spodnja Ščavnica. Predračunska vrednost
investicije – nabava vozila in dodelava v gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM - po tipizaciji Gasilske
zveze Slovenije), znaša 38.000 EUR.
Občina sofinancira nabavo gasilskega vozila v celoti iz namenskih sredstev požarne takse v višini 20.000
eur, oz. v višini nakazane požarne takse v letu 2018, v kolikor bo ta nižja od 20.000 eur.

OB029-18-0003- Projekt »Co_operation (projekt gasilci: SLO-AUT)
Projekt Co_operation je projekt v okviru čezmejnega programa SLO-AUT, katerega cilj je obnova strehe
na gasilskem domu G. Radgona, nabava opreme za gasilce, vzpostavitev učno-reševalnega centra v
Gasilskem domu Gornja Radgona in okrepitev sodelovanja med deležniki na področju obvladovanja
tveganj in priprava ter uveljavitev ustrezne pravne podlage za skupno reševanje na obeh straneh meje.
Glavni rezultati projekta bodo sledeči: poglobljeno sodelovanje med gasilci, civilno zaščito, rdečim
križem, lokalnimi oblastmi in drugimi deležniki na obeh straneh meje. To bo doseženo na podlagi skupnih
usposabljanj, prikazov skupnih vaj, skupnih sestankov lokalnih oblasti in dogodkov, ki bodo povezovali
deležnike na obeh straneh reke Mure. Naslednji rezultat je vzpostavitev pravne podlage za reševalne
akcije v primeru naravnih ali drugih nesreč in sprejet sporazum med državama (vsaj na lokalnem nivoju),
ki bo to omogočal.
Pomemben rezultat predstavlja tudi prenos dobrih praks na druga čezmejna območja, ne samo na mej SIAT, ampak tudi na druga območja oz. regije.
Partnerji v projektu so :
- PORA Gornja Radgona (vodilni partner),
- Zavod Multimedija Panonija- MMP zavod za informiranje in obveščanje okolja, Ljtomer,
- Stadtgemeinde Bad Radkersburg,
- Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona
Projekt bo trajal 24 mesecev.
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13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029001- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB029-18-0008-Ureditev parkirišč in ceste JP 606672 Gornja Radgona- Dajnkova ulica 6
Na Dajnkovi ulici se predvideva ureditev obojestranskih parkirišč in preplastitev oziroma obnova vozišča
z izgradnjo meteorne kanalizacije. Dolžina ureditve vozišča je 30 m. Investitor ureditve vozišča je občina,
investitor ureditve parkirišč ob vozišču pa je stranka Šmid.

OB029-18-0013- Odstranitev ovir na peš povezavah
Sredstva na postavki se zagotavljajo za odstranitev ovir, kot so korita, drevesa, kandelabri na peš
povezavah. Gre za aktivnosti, prijavljene na razpis za sofinanciranje ukrepov iz CPS Ministrstva za
infrastrukturo

13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
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.

OB029-13-0004- Modernizacija LC 104051 G. Radgona- Norički Vrh- Police
Nadaljevanje modernizacije lokalne ceste iz leta 2013, 2014 in 2015 – I. in II. faza. Predvidoma v
naslednjih treh letih se izvede še preostali del ceste. Z razpisom za dve leti pridobimo istega izvajalca za
dve leti, cene so tudi nižje.
Preostali del lokalne ceste je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano
odvodnjavanje, plaz, glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo v letu 2018
se bo izvedla razširitev ceste, izgradnja potrebnih manjših opornih zidov, robnikov, novih propustov, na
novo se bo uredilo odvodnjavanje meteornih voda. Z razširitvijo ceste se bo povečala prometna varnost na
celotni cesti.
Dolžina modernizirane ceste v dveh letih s saniranim zemeljskim plazom je cca 800 m.
Potrebno je zagotoviti finančna sredstva za modernizacijo ceste, nadzor in geodetsko odmero ceste.

OB029-14-0005- Modernizacija JP 606931 Sp.Ivanjci- domačija Vogrin
Cesta poteka v delu naselja v Spodnjih Ivanjcih. Del ceste poteka v vzponu, kar predstavlja slabo
prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo bi se
večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in
propusti.
Dolžina celotne ceste skupaj je 200 m.
Potrebno je zagotoviti finančna sredstva za modernizacijo ceste, nadzor in geodetsko odmero ceste.

OB029-18-0002- Modernizacija JP 606093- Sp. Ščavnica- domačija Zadravec
Cesta poteka v delu naselja v Spodnji Ščavnici ob novem večstanovanjskem bloku. Celotna cesta poteka v
vzponu, kar predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih
mesecih. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z
jarki, kanaletami, muldami in propusti.
Dolžina ceste je 260 m.
Potrebno je zagotoviti finančna sredstva za modernizacijo ceste, nadzor in geodetsko odmero ceste.

13029004- Cestna razsvetljava
OB029-14-0012- Javna razsvetljava
Občina Gornja Radgona bo v letu 2018 nadaljevala s postopno energetsko obnovo ter obnovo javne
razsvetljave v smislu preprečevanja odboja svetlobe v nebo, v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja. V letu 2018 načrtujemo prenovo z novimi varčnejšimi LED svetili na
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delu odjemnega mesta št. 3 in delu odjemnega mesta št. 4, ki zajemata Apaško cesto in Podgrad. Gre za
zamenjavo 43 kosov svetilk, pri čemer obsega izračunani prihranek električne energije cca. 28.000
kWh/letno oz. cca. 1.200 EUR samo pri energiji brez obračunske moči.

13069001-Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB029-18-0014- Projekt »WiFi4EU«
Sredstva na postavki se zagotavljajo za vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo občanom omogočala
brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so npr. javne stavbe, zdravstveni
zavodi, parki, trgi in njihova okolica. Možnost brezplačnega visokohitrostnega širokopasovnega
internetnega dostopa preko brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU bodo lahko koristili vsi, namen
vzpostavitve takšnega omrežja pa je vključenost v internet tudi tistih, ki sicer morda težje dostopajo do
spleta, npr. brezposelni ali starejši.
Na podlagi razpisa bo Evropska komisija sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk,
občina pa bo zagotovila hiter dostop do interneta in financirala operativne stroške po namestitvi povezave
najmanj tri leta po izvedbi projekta.

14- GOSPODARSTVO
14039001- Promocija občine
OB029-12-0016- Lisjakova struga- investicijsko vzdrževanje
Sredstva na postavki se zagotavljajo za postavitev manjšega objekta kot interpretacijske točke, ureditev
učnih poti in priprava učnih programov.

14039002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB029-15-022- PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
V letu 2018 se za investicijske transfere JZ PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, zagotavljajo
sredstva v višini 1.000 eur za nabavo računalnika.

OB029-18-0012- Projekt »Glamur«
Postavka se v proračun dodaja na novo, gre pa za nabavo opreme kot so trgovske vitrine za lokalne
ponudnike, mize in klopi, senčnike ter drugi promocijski material. V projektu sodeluje 8 občin z območja
LAS Prlekija.

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 2018 zagotavljamo sredstva v višini 64.386 za investicijsko vzdrževanje CERO Puconci, katera v
prvi fazi vplačujemo v poseben proračunski sklad.

15029002- Ravnanje z odpadno vodo
OB029-16-0008- Kanalizacijsko omrežje Gornja Radgona
V letu 2018 Občina Gornja Radgona s predlaganim zneskom 147.000 zagotavlja sredstva za naslednje
aktivnosti :
- Izvedba 55 nastavkov za hišne priključke v Črešnjevcih,
- Dograditev fekalnega kanala in izvedba 10 nastavkov za hišne priključke v Prežihovi ulici,
- Sanacija CČN Negova,
- Prevezava greznice za občinsko stavbo,
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Izgradnja kanalizacije Stolnik,
Nabava mikroskopa,
Izvedba hišnih priključkov na ulici Ob potoku,
Izvedba hišnih priključkov na Kajuhovi ulici in Ulici Marije Rožman,
Izvedba hišnih priključkov na Tratah

15059001- Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost
OB029-16-0009- Pot med vrelci življenja
Sredstva na postavki so zagotovljena za izdelavo vse potrebne dokumentacije za prijavo projekta za
sofinanciranje. Projekt »Pot med vrelci življenja« sicer pomeni celovito ureditev okolice Ivanjševskega
vrelca z umestitvijo tipskih elementov, krajinska ureditev in postavitev informacijske table ter oživitev
poti Med vrelci življenja (informacijske table, brošure, trasiranje novih poti- kolesarske, pohodne, vris poti
v karto).

OB029-17-0005- Projekt »goMURra«
Opis projekta: Ideja projekta je nadaljevanje sodelovanja in dolgoletnih skupnih aktivnosti uradnih
institucij Republike Slovenije in Republike Avstrije na področju upravljanja z vodami, ki delujejo v
okviru bilateralne komisije za mejne vode. Mejno Muro s predlaganim projektom spreminjamo v reko, ki
povezuje. Delovni paketi projekta obsegajo usklajene ukrepe za izboljšanje upravljanja voda in poplavne
varnosti -na strateškem nivoju z izdelavo čezmejnega načrta upravljanja z vodami na Mejni Muri do leta
2030, na lokalnem nivoju pa z izvedbo ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti. Ukrepi bodo podprti s
ciljnim obveščanjem javnosti in informacijsko kampanjo, da bi trajnostno izboljšali bivalno okolje in
življenjski položaj ljudi, ki živijo ob in na reki in tako spodbudili skupno življenje sosedov z obeh bregov
Mure.
Skupni izziv predstavljajo izboljšanje hidromorfološke situacije mejne Mure v smeri dobrega
morfološkega stanja, optimizacija upravljanja poplavne ogroženosti in povečanje ozaveščenosti
prebivalstva o poplavni ogroženosti.

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.

16039001- Oskrba z vodo
OB029-16-0013- Vodovodno omrežje Gornja Radgona
V letu 2018 Občina Gornja Radgona s predlaganim zneskom 292.516 eur zagotavlja sredstva za naslednje
aktivnosti :
o izvedba 21 hišnih priključkov na Simoničevem bregu,
o nabava in montaža dveh močnejših črpalk v prečrpališču in vodohram Police,
o izvedba prevezav zaradi ukinitve dotrajanega cevovoda pri bivši Muri v Črešnjevcih,
o izvedba 6 hišnih priključkov v ulici Ob progi,
o prevzem vaškega vodovoda Stavešinski Vrh in prevezave
o nabava in montaža dveh močnejši črpalk v prečrpališču Črešnjevci-Mencingar,
o sofinanciranje 500 kom. daljinskih vodomerov,
o zamenjava 200 m dotrajanega vodovoda v Črešnjevcih – od križišča pri bivši Muri do
Šadl,
o investicijsko vzdrževanje po planu Mariborskega vodovoda,
o priključitev 10 hiš na vodovodno omrežje, Ločki Vrh Negova,
o nabava in montaža dveh močnejših črpalk v črpališču Orehovci Kurbus,
o dobava in montaža novih vodomerov na vodovodu Spodnji Ivanjci ,
o izvedba 43 hišnih priključkov na Meleh
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17- ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001- Dejavnost zdravstvenih domov
OB029-18-0010- Dozidava objekta Zdravstveni dom
Zaradi pomanjkanja prostora in prostorske stiske, želi Zdravstveni dom Gornja Radgona povečati
obstoječi objekt z nadzidavo dela stavbe v površini cca. 500m2.
Z investicijo bi pridobili prostore za dispanzer za medicino dela, prometa in športa, oftalmološko
ambulanto, ambulanto otroško šolskega dispanzerja, tri referenčne ambulante, prostor za kliničnega
psihologa in logopeda ter večnamenski prostor, namenjen za predavanja in delavnice. Vrednost investicije
je ocenjena na 650.000 eur. Zdravstveni dom bo pokril investicijo v višini 350.00 eur, 300.000 pa bi
financirale občine ustanoviteljice po deležih, ki so izračunani na podlagi 3. člena Odloka o ustanovitvi
zavoda ter na podlagi dogovora o delitvi stroškov.

18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039001- Knjižničarstvo in založništvo
OB029-14-0013- Investicije v knjižnico
Investicije v knjižnico pomenijo nabavo knjižnega gradiva- nabavo knjig.

18039002- Umetniški programi
OB029-15-0023- Investicijski transferi JZ KULTPROTUR
V letu 2018 se za investicijske transfere JZ KULTPROTUR zagotavljajo sredstva v višini 17.400 eur za
menjavo vhodnih vrat na dvorišču kinodvorane, nabavo reflektorjev za dvorano, nabavo manjše
pohištvene opreme v Gradu Negova, nakup računalniške opreme, nabavo požarno varne omare za
arhiviranje dokumentacije in nakup dodatne opreme v Mladinskem centru.

18059001- Programi športa
OB029-13-0015- Izgradnja večnamenske športne dvorane
Občina Gornja Radgona je na podlagi dejstva, da ocenjena vrednost VŠD po idejnem projektu,
pripravljenem s strani Ateljeja Ostan Pavlin d.o.o., v višini 6.438.406,04 EUR z DDV, brez opreme, glede
na obveznosti občine za pokrivanje investicij iz pretekle finančne perspektive, močno presega finančne
zmožnosti občinskega proračuna še v prihajajočem srednjeročnem obdobju, s ciljem čim prejšnje
postavitve VŠD, iskala možnosti pocenitve predmetnega projekta. V tej zvezi je Občina Gornja Radgona
preigravala različne možnosti za dosego zgoraj navedenega cilja in ob tem prišla do predloga rešitve,
obstoječa telovadnica ob OŠ G. Radgona preuredi v skladiščne prostore, garderobe za športnike in učence
ter kabinete za učitelje na OŠ G. Radgona, zgornji del obstoječe telovadnice pa se predela v nadstropje,
kjer bi bila možna vadba za drobnozrnate vsebine, medtem ko se ob obstoječi telovadnici, ki se predela na
zgoraj naveden način, postavi konstrukcijska, montažna večnamenska športna dvorana, ki bo
zadovoljevala potrebam dvoranskih športov, do nivoja prve državne lige in potrebam pouka športa, prav
tako pa bo v njej možno izvajati prireditve, kjer pa velja navesti, da bo dvorana konstruirana v prvi vrsti za
potrebe športa. Ideja je še v začetni fazi zato bo potrebno obstoječo projektno nalogo v luči dejstva, da
želimo projekt občutno poceniti, ustrezno prilagoditi in pripraviti projekte za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Pričakujemo, da sprememba projektne naloge in priprava projektne dokumentacije ter ostali
morebitni dodatni stroški priprave projekta, ne bodo presegli v proračun 2018 predlaganih sredstev, zato
bo preostanek sredstev v 2018 porabljen za začetna dela za izvedbo investicije. Naš cilj je, da zgoraj
navedena dela, torej predelava stare telovadnice in postavitev nove, konstrukcijske VŠD z opremo,
postavimo za cca. 2,5 MIO eur z DDV.

OB029-18-0005- Obnova igral v Spodnji Ščavnici in na Tratah
Zaradi dotrajanosti igral v Spodnji Ščavnici med asfaltnim igriščem in blokom ter na Tratah med bloki, pri
lokalu »Plaza«, zagotavljamo za popolno obnovo igral, sredstva v višini 25.000,00 eur.

OB029-18-0006- Rušitev in preureditev starih slačilnic
V letu 2018 načrtujemo, da bi se zaradi dotrajanosti porušil zadnji del objekta pred nasipom, medtem ko bi
se prostori obstoječih zidanih slačilnic preuredili.
Stran 61 od 62

OB029-18-0007- Fitness na prostem
V okviru predmetne postavke gre za projekt izgradnje fitnesa na prostem in streetworkout naprav, katerih
lokacija je predvidena na TŠC Trate oz. ob sprehajalni poti oz. Trim stezi v Murski šumi. Uporaba
predmetih naprav bo v primeru uspeha na razpisu Fundacije za šport, skozi vse leto za občane povsem
brezplačna. Za vzdrževanje bo skrbela, kot za veliko večino športnih površin in objektov v lasti občine
Gornja Radgona., občinska uprava sama. Sredstva predvidena v proračunu za leto 2018 bodo kot že
navedeno, črpana le v primeru uspeha na razpisu Fundacije za šport, kjer verjamemo v uspeh in 50%
sofinanciranje.

19- IZOBRAŽEVANJE
19039001- Osnovno šolstvo
OB029-12-0039- Projekt »JEM LOKALNO«
Opis projekta: Operacija bo eno-fazna in bo trajala 12 mesecev, s pričetkom v mesecu juliju 2017 in
zaključkom v mesecu juniju 2018. Potekala bo na celotnem območju Prlekije.
V sklopu operacije bo izvedeno skupno 25 delavnic/izobraževanj za posamezne ciljne skupine in sicer: 16
delavnic/izobraževanj za starše, 3 za ravnatelje in organizatorje prehrane, 2 za kuharje in organizatorje
prehrane, 1 samo za kuharje ter 3 za lokalne pridelovalce hrane.
Nadalje bo izdelana in testirana pilotna računalniška aplikacija, ki bo omogočala izboljšanje nabave hrane,
sprotno spremljanje porabe hrane, preverjanje razpoložljivih količin lokalne hrane v okolju in cen te hrane
med različnimi ponudniki, poenostavila bo sistem naročanja hrane, omogočala prikaz kaloričnih vrednosti
posameznih obrokov in drugo. Aplikacija se bo v sklopu projekta testirala v vseh zainteresiranih vzgojno
izobraževalnih zavodih na celotnem območju Prlekije in bo ob zaključku projekta predana sodelujočim
vzgojno izobraževalnih zavodom v brezplačno uporabo.
Tekom celotnega projekta se bo zbiralo podatke o zavrženi hrani/viških hrane v VIZ-ih in izdelal načrt oz.
vzpostavila povezava med vzgojno izobraževalnimi zavodi ter organizacijam, ki pomagajo ranljivim
skupinam, ki hrano potrebujejo.
Promocija in obveščanje javnosti je ena izmed pomembnejših aktivnosti projekta. Izdelana bo 30 minutna
reportaža o lokalnih ponudnikih in njihovi ponudbi, ki se bo predvajala na lokalni televiziji. Pred
reportažo bo izdelan podroben nabor ponudnikov lokalno pridelane hrane, ki bodo povabljeni k brezplačni
predstavitvi. Reportaža bo dosegljiva tudi na spletu (YouTube, facebook). Izvedla se bo celovita
promocijska kampanja o lokalnih ponudnikih ter pomenu in prednostih lokalno pridelane hrane, ki bo
predvajana na lokalni televiziji in lokalnih radijskih postajah, več objav bo tudi v tiskanih medijih.

OB029-12-0062- Investicije Glasbena šola Gornja Radgona
V proračunu za leto 2018 zagotavljamo 4.846,57 eur za investicije (nabavo glasbenih inštrumentov) v
Glasbeni šoli Gornja Radgona.

OB029-12-0064- Investicijski transferi OŠ Gornja Radgona
V proračunu za leto 2018 zagotavljamo 20.000 eur za investicije v Osnovni šoli Gornja Radgona.

OB029-15-0011- Vzdrževanje javnih zavodov
Na postavki zagotavljamo sredstva za intervencijsko vzdrževanje javnih zavodov v letu 2018.

OB029-15-0021- Investicijski transferi OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
V proračunu za leto 2018 zagotavljamo 8.000 eur za investicije v Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka
Negova.

Stran 62 od 62

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: 007-1/2017-U120 (U112)
Datum: 5. 10. 2017

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA
OBČINSKE UPRAVE OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2018 in 2019
Z.Š.

OPIS

1.

Direktor občinske uprave
Zaposleni, ki se jim sredstva za
plače zagotavljajo na podlagi
Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju
Zaposleni za določen čas – za čas
trajanja dela na določenem projektu
(sredstva za plače se zagotavljajo na
podlagi ZSPJS)
SKUPAJ

2.
3.

Tarifni
razred

Število sistemiziranih
delovnih mest po
veljavnem aktu

Število zasedenih
delovnih mest
31.12.2017

Predvideno število
zasedenih delovnih
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VII

1

1

1
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26

23,5

24,5

23,5

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.
Ob koncu leta 2017 se v občinski upravi predvideva sistemiziranih 26 delovnih mest, zaposlenih pa
23,5 javnih uslužbencev. Od tega je eno delovno mesto sistemizirano za določen čas.
V kadrovskem načrtu se v letu 2018 predvideva 24,5 delovnih mest, od tega eno delovno mesto
sistemizirano za določen čas, in sicer:
- 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«.
V kadrovskem načrtu se v letu 2019 predvideva 23,5 delovnih mest. Predvidena je namreč ena
upokojitev s koncem leta 2018, prav tako preneha s koncem leta 2018 trajanje zaposlitve za določen
čas za čas trajanja projekta. Od tega števila delovnih mest sledi še ena upokojitev aprila 2019 in ena
upokojitev konec leta 2019. Zaradi predvidenih upokojitev javnih uslužbencev se v letu 2019
predvideva nadaljnje postopno zmanjševanje števila zaposlenih na način, da se bodo zaposlitve
predvidoma le delno nadomeščale.
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: 410-1/2017
Datum: 16.1. 2017

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 2017, 2018 in 2019

Z.Š.

1.
2.

DELOVNO MESTO

Tarifni
razred

Število
zaposlenih
konec leta
2016

Predvideno
št.
zaposlenih
v letu 2017

VII
V

1
2
3

1
2
3

INŠPEKTOR
OBČINSKI REDAR
SKUPAJ

Predvideno Predvideno
št.
št.
zaposlenih zaposlenih
v letu 2018 v letu 2019

1
2
3

1
2
3

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) 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 VIII. stopnjo izobrazbe, 1 občinski redar s VI. stopnjo izobrazbe ter 1 občinski redar v
V. stopnjo izobrazbe.
Pripravil:
mag. Aleš Potočnik, medobčinski inšpektor

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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NAČRT RAVNANJA
S STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2018
(v nadaljevanju načrt)
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Uvod
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (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) za vsako ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(prodaja nepremičnin, nakup nepremičnin, najem nepremičnin in premičnin, ustanavljanje stvarnih
pravic na premoženju samoupravnih lokalnih skupnosti) razen nekaterih izjem zahteva, da je tako
ravnanje predhodno zajeto v sprejetem letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem, le ta pa je
sestavni del odloka o proračunu za prihodnje proračunsko obdobje. Vsi navedeni pravni posli imajo
namreč direkten vpliv na prihodke in odhodke sprejetega proračuna občine, nanj lahko celo
bistveno vplivajo, zato gre za zelo pomemben dokument občine.

1. Splošno
V zadnjih dveh letih (obdobje 2016-2017) se je na Občini Gornja Radgona zelo aktivno pristopilo k
urejanju problematike premoženjsko pravnega področja, kamor spada tudi ravnanje s stvarnim
premoženjem. Gre za zelo obsežno in pomembno področje, kjer skozi celotno leto prihaja do
velikega števila pravnih poslov, sproženih bodisi zaradi interesa strank ali zaradi potreb izvajanja
projektov s strani lokalne skupnosti, sama dejanja pa so podvržena posebnim zakonskim določilom
ZSPDSLS ter za to sprejete Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, v nadaljevanju uredba).

2. 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 (nakupi)
2. Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja (prodaje)
3. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem
4. Načrt najemov nepremičnega premoženja
V skladu z veljavno zakonodajo s področja ravnanja s stvarnim premoženjem bi izpostavili nekatera
pravila, ki vplivajo tudi na potek postopka in izbiro metode izbiranja in jih je potrebno pri ravnanju
s stvarnim premoženjem upoštevati:
1. premoženje ki je predmet razpolaganja mora biti pred izvedbo postopka ocenjeno, kadar je
posamična vrednost nepremičnine izkustveno višja od 10.000,00 EUR, za premičnine pa višja
od 5.000,00 EUR;
2. skupna vrednost poslov, ki predstavljajo izjemo od obvezne vključitve v načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem zaradi spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti
ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine ali ob nepredvidljivih okoliščinah
na trgu, o katerih lahko odloča župan, ki narekujejo hiter odziv, lahko znaša največ 20 %
skupne vrednosti načrta ravnanja s stvarnim premoženjem;
3. v načrt ravnanja je potrebno vnesti vsako ravnanje s premičnim premoženjem, nad vrednost
10.000,00 EUR;
4. kadar je posamezna vrednost nepremičnine nižja od 20.000,00 EUR, se lahko uporabi metoda
neposredne pogodbe, ter v nekaterih primerih večkrat neuspešno izvedenih metod javnega
zbiranja ponudb ali javne dražbe. Navedena metoda se lahko uporabi tudi pri najemu, kadar je
predviden letni prihodek od oddaje v najem nepremičnine nižji od 10.000,00 EUR, letni
prihodek od oddaje v najem premičnine pa nižji od 5.000,00 EUR. V teh primerih je potrebno
opraviti tudi pogajanja o ceni;
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5. v trenutno veljavni zakonodaji ni predpisan rok trajanja najema razen za socialna podjetja, kjer
lahko najem traja največ 3 leta;
6. če se uporabi metoda neposredne pogodbe je potrebno pred sklenitvijo take pogodbe namero o
sklenitvi neposredne pogodbe objaviti na spletni strani lastnika, kjer mora biti objavljena vsaj
15 dni, šele nato se lahko neposredna pogodba tudi sklene;
7. trenutno veljavna zakonodaja več ne predpisuje končnega roka za katerega se lahko sklene
najemna pogodba ali pogodba o brezplačni uporabi, razen za socialna podjetja;
8. dokler stvarno premoženje ni zajeto v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem in tako ravnanje
ni potrjeno na seji občinskega sveta, ni razen izjem, dovoljeno pričeti z nobenimi aktivnostmi,
povezanimi s prodajo takega stvarnega premoženja;
9. v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem ni potrebno vnašati premoženja, ki je predmet
menjalnih pogodb;
10. naročnik cenitve je lastnik oz. upravljalec stvarnega premoženja in na dan sklenitve pravnega
posla le ta ne sme biti starejša od dvanajst mesecev;
11. namero o sklenitvi neposredne pogodbe je potrebno objaviti na spletni strani lastnika tudi kadar
gre za sklenitev neposredne pogodbe o služnosti ali pogodbe o stavbni pravici.
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 %.
Sam načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2017 je predmet
sprememb in dopolnitev med letom, saj je na eni strani odvisen od prejetih vlog za nakup, najem,
ustanovitev stavbne pravice ali ustanovitev služnosti, na drugi strani pa od projektov, potreb in
včasih tudi nepredvidenih okoliščinah, ki narekujejo pravni promet z nepremičninami, zato je živa
stvar in je lahko predmet večih sprememb in dopolnitev skozi celotno leto.
V osnovi je načrt ravnanja pripravljen kot načrt ravnanja za posamezno leto, vendar se ob
vsakokratnih spremembah in dopolnitvah znotraj celotnega leta v njem prikazuje zaradi boljše
sledljivosti tudi že izvedena realizacija v letu 2016, aktualne dopolnitve le tega, vsebino, ki je bila
sprejeta kot letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem z dopolnitvijo št. 1 v letu 2016 in pa
postopke ravnanja s stvarnim premoženjem v teku.
Zaradi poenostavitve in odprave birokratskih ovir pri vrednotenju premoženja, ki je predmet
ravnanja s stvarnim premoženjem je bil pripravljen tudi cenik, izdelan s strani sodnih cenilcev in
cenilcev in sicer za vrednotenje stavbnih zemljišč (zazidana, nezazidana) in funkcionalnih zemljišč
za potrebe prodaje in najema, cenik poslovnih prostorov in cenik za kmetijska zemljišča in gozdove
(razen nekaterih izjem), ki bo po sprejemu na seji občinskega sveta, predvidoma v marcu 2017
predstavljal pomemben dokument pri ravnanju s stvarnim premoženjem, katerih vrednost ne bo
presegala 10.000,00 EUR. Za ostale primere se bo za vsak primer posebej vodil postopek
ugotavljanja vrednosti nepremičnine na podlagi individualnega cenilnega zapisnika.

3.1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (nakupi)
3.1.1. Že realizirano ravnanje s stvarnim premoženjem (izvedeni nakupi) v letu 2016/2017
V tej rubriki bi naj bila prikazana že izvedena realizacija nakupov v letih 2017 zgolj zaradi
sledljivosti ravnanja s stvarnim premoženjem glede na sprejeti načrt za prejšnje obdobje. Ker v času
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od sprejema načrta za leto 2017 do sprejema tega načrta ni prišlo do nobenega nakupa, tabela ni
dodana in izpolnjena.
Je pa prišlo izven načrta ravnanja do odkupa zemljišča parc. št. 696/2 k.o. Gornja Radgona, ki
predstavlja del gospodarske javne infrastrukture (cesto) in sicer v postopku stečaja, ki predstavlja
zakonsko izjemo za nakup zemljišča izven načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter se navedeni
nakup navaja zgolj informativno.
3.1.2 Sprejet letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, v katerem so zajete nepremičnine
vse od letnega programa 2011 do leta 2017 (še nerealizirani nakupi oz. nakupi v teku)
Zap.
št.

Katastrska
občina

Okvirna
velikost v m2

Opis
nepremičnine

Orient. vrednost v
EUR

325/4

364

zemljišče kjer
se nahaja
vodno
prečrpališče

107
(po GURS)

Parc. št.

2.

189
Hercegovščak

3.

184 G. Radgona

del 1164/16

po odmeri
(cela 2010)

stavbno zem.

4.

184 G. Radgona

del 1167/6

po odmeri
(cela 750)

stavbno zem.

5.

184 G. Radgona

del 1168

po odmeri
(cela 7610)

stavbno zem.

6.

184 G. Radgona

del 1169

po odmeri
(cela 637)

stavbno zem.

7.

184 G. Radgona

del 1175

po odmeri
(cela 252)

stavbno zem.

po cenitvi (2.114
znaša vrednost cele
parcele po GURS)
po cenitvi (735 znaša
vrednost cele parcele
po GURS)
po cenitvi (147.059
znaša vrednost cele
parcele po GURS)
po cenitvi (624 znaša
vrednost cele parcele
po GURS)
po cenitvi (247 znaša
vrednost cele parcele
po GURS)

Ekonomska
utemeljenost
za potrebe
upravljanja
črpališča
Hercegovščakbi bil izveden, a
je na parceli v
lasti fizične
osebe vknjižena
hipoteka, kar
predstavlja
oviro
za potrebe
ureditve ceste
za potrebe
ureditve ceste
za potrebe
ureditve ceste
za potrebe
ureditve ceste
za potrebe
ureditve ceste

* 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 3-7 te tabele skupaj.
9.

184 G. Radgona

66

11.

184 G. Radgona

538/5, 538/6,
538/7, 538/8

14.

211 Spodnji
Ivanjci
v teku

del 254

189
Hercegovščak

del 614

15.

deli parcel
13.

184 G. Radgona
186 Mele

410/2 (v)
441/1 (k)

po odmeri
(cela 1187)
354, 99,
24,26
znana po
predhodni
geodetski
odmeri
znana po
predhodni
geodetski
odmeri
znana po
predhodni
geodetski
odmeri

stavbno
zemljišče

brezplačno (1.261 po
GURS)

prenos iz SKZG

cesta

cca 400

prenos iz KS G.
Radgona

zemljišče na
katerem se
nahaja
vodohran

znano po cenitvi

neposredna
pogodba

dostopna pot
do vodarne
Podgrad

znana po cenitvi

neposredna
pogodba

znano po cenitvi

neposredna
pogodba,
objava na
oglasni deski

prečrpališča,
vodohraniurejanje zk
stanja
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186 Mele

602/2 (k)

192 Plitvički
Vrh
195 Zbigovci
195 Zbigovci
190 Lomanoše
190 Lomanoše
189
Hercegovščak
188 Police
188 Police
188 Police
187 Črešnjevci
187 Črešnjevci
187 Črešnjevci
187 Črešnjevci
187 Črešnjevci

296/2 (v)

(v-vodno
prečrpališče,
kkanalizacijsko
prečrpališče)

114/2 (v)
114/3 (v)
379 (v)
380 (v)
465/2 (k)
461 (k)
250/7 (v)
475 (v)
486 (v)
74/1 (k)
77/6 (k)
495/1 (v)
537/14 (k)
996/1 (k)

14.

211 Spodnji
Ivanjci
v teku

225/3

znana po
predhodni
geodetski
odmeri

18.

184 G.Radgona
v teku

795/2

68

19.

184 G.Radgona
v teku

del 434/7

del 754

zemljišče na
katerem se
nahaja
vodohran
stavbno
zemljiščekolesarska
steza
funkcionalno
zemljišče k
objektu v lasti
občine

znano po cenitvi

neposredna
pogodba

znana po cenitvi

neposredna
pogodba

znana po cenitvi in
oz.geodetski odmeri

neposredna
pogodba

V prejšnjem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem se je dajal poudarek področju prodaje
premoženja in reševanju prispelih vlog strank za prodajo ter reševanju problematike, ki se je
pojavila v povezavi s prodajo premoženja, kar bo prednostna naloga tudi v prihodnjem obdobju.
Ker smo bili proračunsko omejeni, so se izdatki občine iz veljavnega proračuna znižali na nujne,
česar pa nakupi zgoraj navedenih zemljišč ne predstavljajo. V okviru finančnih možnosti se bo
pristopilo k nakupu zgoraj navedenih nepremičnin in to postopno. V nekaterih primerih so postopki
v teku, predvsem tam, kjer so le ti v fazi geodetskih odmer. V večini primerov pa gre za primere
odkupov zemljišč, kjer se nahaja komunalna infrastruktura oz. občinske ceste.
3.1.3. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (nakupi) v letu 2018
Zap.
št.
1.

2.

3.

Katastrska občina
187 Črešnjevci

Parc. št.

Okvirna
velikost v m2

297/6

481

184 Gornja Radgona

696/1

184 Gornja Radgona

deli parcel
1127/6,
1127/5,
1164/17,
1156/2,
1164/16,
1167/1,
1167/2,

73

znana po
predhodni
geodetski
odmeri

Opis
nepremičnine
v naravi je
kategorizirana
občinska cesta
v naravi je del
kategorizirane
občinske ceste
in njen
varovalni pas
zemljišče za
potrebe
ureditve
občinske ceste
in povezave
Črešnjevcitrgovina Lidl

Orient. vrednost v
EUR

Ekonomska
utemeljenost

656,57 EUR po
GURS

kategorizirana
občinska cesta

153,30 EUR po
GURS

del
kategorizirana
občinska cesta
in varovalni pas

znana po geodetski
odmeri in cenitvi

Potreba po
ureditvi
povezovalne
ceste
Črešnjevcitrgovina Lidl
zaradi možnosti
dodatnih
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1167/3,
1167/4,
1167/5, 1168,
1169, 1167/6,
1175, 1176/2,
1176/1,
948/17,
948/18,

4.

189 Hercegovščak

del 671/12,
671/14

poselitev na
območju

znana po
predhodni
geodetski
odmeri
39 m2

zemljišče, ki v
naravi
predstavlja del
javne
infrastruktureceste

znana po geodetski
odmeri

kategorizirana
občinska cesta

V zgornji tabeli se nahajajo nepremičnine, ki v naravi delno ali v celoti predstavljajo kategorizirano
občinsko cesto ali objekte gospodarske javne infrastrukture in za katere se je izkazala potreba, da se
uvrstijo v program nakupov za leto 2018, se pa nahajajo v lastnini fizičnih oz. pravnih oseb, pod
zaporedno številko 3 pa gre za nakup delov zemljišč za potrebe ureditve ceste ter posledično
komunalne infrastrukture, ki bo lahko tudi povezovalna cesta in možnost obvoza na lokaciji
Črešnjevci-trgovina Lidl.
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se bo tekom leta po potrebi dopolnjeval.

3.2: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (prodaje)
3.2.1 Že realizirano ravnanje s stvarnim premoženjem (izvedene prodaje) v letu 2017
Zap.
št.

Katastrska
občina

1.

188 Police

27.

184 G. Radgona

34.

192 Plitvički
Vrh

30.

184 G.
Radgona

7.

58.

25.

208 Negova
186 Mele

190 Lomanoše

184 G.Radgona
35.

Parc. št.
Odmera
parcele 534/2:
534/11
534/10
del 377/1
375, 376/2 do
1/2
del 230/18 s
funkc.zem.
Kocljeva 19,
GR
741/6

Okvirna
velikost v m2

471
2066
41
2420, 446

88,10

876

Opis
nepremičnine

stavbno
zemljišče
stavbno
zemljišče
kmetijsko
zemljišče
3-sobno
stanovanje
delno stavbno,
delno
kmetijsko
zemljišče
stavbno
zemljišče

927/31,
927/29

802,102

453/1,
453/2

16050
1519

gozd,
travnik

68,50
(cca 63,10)

2-sobno
stanovanje

del 230/18
Kocljeva 15,
GR

Orient. vrednost v
EUR

2.355,94
10.334,13
1.223
798,89

cenitev 77.500

7.884,00
25.973,10

10.964,46

ocenjeno 54.300

Način prodaje
oz. ekonomska
upravičenost
prodaja
znanemu kupcu
lastniku
prodaja
znanemu kupcu
prodaja
znanemu kupcu
javno zbiranje
ponudbneposredna
pogodba
prodaja
znanemu kupcu
javno zbiranje
ponudb
objava ponudbe
na oglasni deski
UEGR – gre za
kmetijska
zemljišča
javno zbiranje
ponudbneposredna
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184 G.Radgona

del 230/18
Kocljeva 19,
GR

cca 65,30

2-sobno
stanovanje

ocenjeno 65.000

184 G.Radgona

del 186/1 s
pripadajočim
funkcionalnim
zemljiščem

52,89

ocenjeno 42.100

184 G.Radgona

65/15

12

184 G.Radgona

del 219/5 s
pripadajočim
funkcionalnim
zemljiščem

24,60

2-sobno
stanovanje v
objektu št.
1028,
stanovanje
št.601
stavbno
zemljišče
ena soba v
objektu št.890
k.o. GR,

38

63.

50.

59.

znana po cenitvi
znano po cenitvi

pogodba
javno zbiranje
ponudbneposredna
pogodba
javno zbiranje
ponudbneposredna
pogodba

neposredna
pogodba
javno zbiranje
ponudb ali
neposredna
pogodba

V letu 2016/2017 se je intenzivno pristopilo k tekočemu reševanju vlog strank za prodajo zemljišč
in stanovanj v lasti Občine Gornja Radgona, ki jih le ta ne potrebuje za svoje potrebe, na podlagi
česar se je prihodek od prodaje premoženja v tem času povečal v primerjavi z prejšnjimi obdobji za
300-400 % na letnem nivoju. S sprotnim reševanjem tekočih zadev ter delnem reševanjem starih
zadev se vzpostavljajo okoliščine za pristop k pripravi pregledne evidence obsega premoženja v
lasti občine, s čemer se trenutno še ne razpolaga, saj je to večletni projekt, bo pa navedena evidenca
predstavljala zelo pomemben dokument občine, tudi iz računovodstvenega vidika.
3.2.2 Sprejet letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem v katerem so zajete nepremičnine
vse od letnega programa 2011 do 2017 (še nerealizirane prodaje ali prodaje v teku)
Način prodaje
oz. ekonomska
upravičenost
prodaja po
odmeri znanemu
kupcu
prodaja
znanemu kupcu

Zap.
št.

Katastrska
občina

Parc. št.

Okvirna
velikost v m2

Opis
nepremičnine

Orient. vrednost v
EUR

2.

184 G. Radgona

526

cca 20

kmet.zem., pot

300

4.

184 G. Radgona

554/9

577

zemljišče

8.000

8.

184 G. Radgona

ni znana

podstrešna
sobica

po cenitvi (cca 450
€/m2)

prodaja
znanemu kupcu

9.

184 G. Radgona
v teku

po cenitvi cca 27.315
(cca 450 €/m2)

prodaja
znanemu kupcu

10.

184 G. Radgona
v teku

cca 23.180

prodaja
znanemu kupcu

11.

193 Spodnja
Ščavnica
v teku

po cenitvi 89.538

javno zbiranje
ponudb

12.

184 G. Radgona

del 610/1
Partizanska
c.14, GR
del 728/6
Panonska 2,
GR
del 728/6
Panonska 2,
GR

60,70

60,90

850/11
Sp.Ščavnica
38, GR

85,30

69/3

960

dvosobno
stanovanje v
izmeri 60,70
dvosobno
stanovanje v
izmeri 60,90
trosobno
stanovanje v
izmeri 85,30 v
III. nadstropju
zemljišče nad
kletjo

cca 7.773

13.

188 Police

833/2

535

travnik

5.000

14.

203 Očeslavci

523/8

559

travnik

5.000

15.

197 Orehovci

424/2

cca 1000

travnik

15.000

16.

184 G. Radgona

del 65/22,

45,130

sadovnjak

cca 27.200

prodaja
znanemu kupcu
prodaja
znanemu kupcu
prodaja
znanemu kupcu
prodaja
znanemu kupcu
javno zbiranje
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66, 65/23

18,535,634

stavba,njiva

ponudb, prodaja
znanemu kupcu

228/1, 228/2
228/3

1234,116
639

vinograd

cca 500

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

354,99,
24,26
12,2,
400

cesta

cca 400

17.

196 Orehovski
Vrh

18.

184 G. Radgona

19.

184 G. Radgona

20.

184 G. Radgona

599/4

188,11

21.

184 G. Radgona

582/20

cca 250

travnik

4.500

22.

184 G. Radgona

434/3,
436/4

258,
del

stavba,
travnik

9.000

23.

184 G. Radgona

66

cca 250

24.

210 G. Ivanjci

del 95/3,
324/5

1101,
cca 100

192 Plitvički
Vrh

176/1

4044

njiva

4.044

208 Negova

629/3,
646

9085,
543

9.085,
380

477

252

del 424/2

cca 250

njiva,
travnik
stavbno
zemljišče
stavbno
zemljišče

26.

190 Lomanoše

29.

197 k.o.
Orehovci

31.

184 k.o. G.
Radgona

32.

187 k.o.
Črešnjevci

33.

184 k.o. G.
Radgona

184 G.Radgona

del 226/10 s
funkc.zem.
Mladinska 5,
GR
del 714/3 s
funkc.zem.
Črešnjevci 81,
GR
del 114/4 s
funkc.zem.
Kerenčičeva 4,
GR
del 230/18
Kocljeva 17,
GR
del 230/18
Kocljeva 17,
GR
del 230/18
Kocljeva 19,
GR
del 1221/2

188 Police

565/1

184 G.Radgona

314/3,314/5,
314/11,324

184 G.Radgona
36.
184 G.Radgona
37.
184 G.Radgona
39.

45.

46.

42.

garaža 2x
parkirišče
poslovni
prostor

stavba, njiva,
sad.
gosp.posl.,stav
ba, dvorišče,
pot

cca 35.520
20.000

2.500
20.000

3.478
cca 3.400

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

prodaja
znanemu kupcu
prodaja
znanemu kupcu

cca 23,80

garsonjera

cca 13.486

javno zbiranje
ponudb

cca 68,50

2-sobno
stanovanje

cca 46.930

Javno zbiranje
ponudb

cca 44,00

1-sobno
stanovanje

cca 30.400

javno zbiranje
ponudb

cca 63,30

2-sobno
stanovanje

67.640

javno zbiranje
ponudb

70,70
(cca 67,30)

2-sobno
stanovanje

56.000

javno zbiranje
ponudb

cca 37,70

1-sobno
stanovanje

38.656

javno zbiranje
ponudb

znana po
predhodni
geodetski
meritvi
3503

Funkcionalno
zemljišče k
posl.objektu

znana bo po
predhodni
geodetski
izmeri

zemljišča, kjer
se nahajajo
garaže
lastnikov
stanovanj in
dostopi

zemljišče

znana bo po
predhodni geodetski
izmeri
2.000
znana po cenitvi-še ni
znana površina

neposredna
pogodba

neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
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47.

193
Sp.Ščavnica
v teku

del 1551

186 Mele

del 513/4

196 Orehovski
Vrh
184 G.Radgona
v teku
184 G.Radgona
v teku
184 G.Radgona
v teku
184 G.Radgona

del 173

znana po
predhodni
geodetski
odmeri
znana po
predhodni
geodetski
odmeri
cca 334

65/15

12

65/23

130

15

272

230/18

39,00

196 Orehovski
Vrh
184 G.Radgona

del 173

334

173/11,173/12

2853, 1430

187 Črešnjevci

775,
774/1,774/3
do 4/5-tine
458/1, 458/2

1910, 2715,
654

184 G.Radgona

del 216/8 s
pripadajočim
funkcionalnim
zemljiščem

61,70

184.G.Radgona

del 230/18 s
pripadajočim
funkcionalnim
zemljiščem

65,30

184 G.Radgona

del 219/18 s
pripadajočim
funkcionalnim
zemljiščem

82,80

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.

189
Hercegovščak

60.

61.

62.

1312,1217

stavbno
zemljišče

znana bo po
predhodni geodetski
odmeri

neposredna
pogodba

kmetijsko
zemljišče

znana bo po
predhodni geodetski
odmeri

prodaja na
oglasni deski
UE GR

stavbno
zemljišče
stavbno
zemljišče
stavbno
zemljišče
dovozna pot

znana po cenitvi

1-sobno
stanovanje
stavbno
zemljišče
funkcionalno,
stavbno
zemljišče

znano po cenitvi

stavbišče s
hišo, kmet.in
stavbno zem.
stavbno
zemljišče,
graščina
Rotenturm
2-sobno
stanovanje v
objektu
št.1049,
stanovanje
št.202
2-sobno
invalidsko
stanovanje v
objektu št.
1257,
stanovanje št.
413
4-sobno
stanovanje v
objektu št.
886,
stanovanje št.4

znano po cenitvi

neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
javno zbiranje
ponudb
neposredna
pogodba
Prodajadokapitalizacija
DSO Gornja
Radgona d.o.o.
javno zbiranje
ponudb, oglasna
deska UE GR
javno zbiranje
ponudb

znana po cenitvi
znana po cenitvi
znana po cenitvi

po sprejetem ceniku
znano po cenitvi

86.659,99

znano po cenitvi

javno zbiranje
ponudb

znano po cenitvi

javno zbiranje
ponudb

znano po cenitvi

javno zbiranje
ponudb

Kot je razvidno iz zgornje tabele, je od leta 2011 do danes ostalo nerešenih še veliko zadev, vendar
je potrebno dodati, da je bilo zraven tekočega reševanja zadev, ki so v glavnem vse v teku ali so že
bile rešene, bilo rešenih tudi nekaj starih zadev iz preteklih let, kar pomeni, da se obseg nerešenih
zadev iz preteklih let zmanjšuje, kar je dobra prognoza za naprej.
3.2.3 Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (prodaje) v letu 2018
Zap.
št.
1.

Katastrska
občina
184 Gornja

Parc. št.
del 705/1 s

Okvirna
velikost v m2
38,60

Opis
nepremičnine
1-sobno

Orient. vrednost v
EUR
znana po cenitvi

Način prodaje
oz. ekonomska
upravičenost
javno zbiranje
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Radgona

2.

3.

4.
5.

189
Hercegovščak
189
Hercegovščak

192 Plitvički
Vrh
196 Orehovski
Vrh

pripadajočim
funkcionalnim
zemljiščem,
Partizanska c.
36, GR
249/3, 251/7
43/12 del
(odmera),
43/17, 44/4
227/2 del
(odmera)
375/3 del
(odmera)

208 Negova

648

stanovanje v
objektu št.
874, št. 2

1170, 169

stavbno
zemljišče
stavbno
zemljišče

znana po cenitvi

stavbno
zemljišče
stavbno
zemljišče

po sprejetem ceniku

kmetijsko
zemljišče

po cenitvi oz
sprejetem ceniku

stanovanjska
stavba s
stavbiščem
stavbna
zemljišča
predvidena za
gradnjo

znana po cenitvi

znana po cenitvi in
predhodni geodetski
odmeri in parcelaciji

javno zbiranje
ponudb

stavbna
zemljišča na
grajskem
hribu kjer se
nahajajo
vrtovi
1-sobno
stanovanje v
objektu št.
619, št. 28

po sprejetem ceniku

sklenitev
neposrednih
pogodb za
odkup oz.
eventuelno
najem zemljišč
javno zbiranje
ponudb

cca 45,40

1-sobno
stanovanje

znana po cenitvi

javno zbiranje
ponudb

cca 25-100 m2

stavbno
zemljišče

znana po predhodni
geodetski odmeri

naš del 1047
m2, preostali v
lasti SKZG

stavbno
zemljišče

Znano po predhodni
geodetski odmeri oz.
vzpostavitev
solastninske pravice v
deležu 1047/1789-tin

neposredna
pogodba ali
javno zbiranje
ponudb
neposredna
pogodba

2010, 285,
107,

161
znana po
geodetski
odmeri
12804

6.
188 Police

51/10

184 Gornja
Radgona

626/1, 626/2,
626/3, 626/4,
626/5, 626/6,
626/8, 626/10,
627/1, 627/2,
627/3, 628/1,
628/2, 628/3,
628/4, 628/5,
628/6

184 Gornja
Radgona

67, 68, 69/3,
71, 72, 73 in
del parc. št.
65/24

184 Gornja
Radgona

del 315 s
pripadajočim
funkcionalnim
zemljiščem
Vrtna 3 GR
del 114/4 s
pripadajočim
funkc.zemlj.,
Kerenčičeva 4,
del 377/11

1117

7.

8.

9.

10.

11.

12.

184 Gornja
Radgona

184 Gornja
Radgona

188 Police
13.

724

ponudb

281, 181, 344,
127, 515, 205,
651, 392, 493,
67, 241, 604,
740, 754, 331,
777, 632 –
potrebna
predhodna
geodetska
odmera zaradi
oblikovanja
ustrezne
oblike in
velikosti
parcel
817, 5172,
960, 412, 240,
1052, 31308

32,70

znana po cenitvi

po sprejetem ceniku

znana po cenitvi

javno zbiranje
ponudb
javno zbiranje
ponudb oz.
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
javno zbiranje
ponudb oz.
neposredna
pogodba
javno zbiranje
ponudb
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Opaziti je pozitiven trend prodaje nepremičnin v Občini Gornja Radgona, kar je razvidno tudi iz
števila vloženih vlog strank za prodajo nepremičnin v lasti občine.
V tabeli 3.2.3 so prikazane nepremičnine, katerih občina ne potrebuje za svoje potrebe, zato so
predvidene za prodajo v letu 2018 oz. zahtevajo ureditev pravnega statusa. Tako gre pri objektih v
lasti občine za namero za prodajo dveh praznih stanovanji in prodajo stanovanjskega objekta z
zemljiščem, katerega je občina pridobila iz naslova domske oskrbe in ga ne potrebuje za svoje
potrebe. V preostalem delu za zemljišča predstavljajo kmetijska zemljišča, tudi prenesena iz
lastništva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, za nakup katerih so stranke s svojimi vlogami
izkazale pravni interes ali pa prodajo stavbnih zemljišč. Pod zaporedno številko 8 so navedena
stavbna zemljišča namenjena stanovanjski gradnji (»velclov vrt«). Gre za večje število teh parcel,
katere bodo po predhodni geodetski izmeri ter eventuelni ureditvi komunalne infrastrukture predmet
prodaje. Prav tako je predvidena ureditev statusa zemljišč na grajskem hribu, kjer se v delu nahajajo
vrtovi, ki jih uporabljajo posamezne fizične osebe že dalj časa, sam pravni status le teh pa do danes
ni bil urejen.

3.3: Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem v letu 2018
Zap.
št.
1.

Okvirna lokacija
objekt Maistrov trg 2,
št.stavbe 483, Gornja
Radgona

Okvirna
velikost v
m2
cca 700

Vrsta
nepremičn
ine
stavba

Predvidena sredstva
v EUR (najemnina)
8.000-10.000 (ki
bodo namenjena
vzdrževanju, manjšim
popravilom)

Predvide
n čas
trajanja
3 leta

Ekonomska
utemeljenost
zmanjšanje izdatkov
za
vzdrževanje
objekta
ter
obratovalne stroške,
ki jih je do sedaj
krila Občina Gornja
Radgona, objekt pa
je v solastnini vseh 4
občin
(Sv.Jurij,
Apače,Radenci,
Gornja Radgona)

V tabelo oddaje nepremičnega premoženja v najem ali podelitev stavbne pravice navedeno pod
točko 3.3 morajo biti vključene tiste nepremičnine, ki bi bile predmet načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem v kolikor bi višine najemnin oz. nadomestil za ustanovitev stavbne pravice za
posamezen objekt letno presegle znesek 10.000,00 EUR. Glede na to, da se predvideva da v letu
2017 takega primera ne bo, lahko pa da bo znesek najemnine za najem celotnega objekta na naslovu
Maistrov trg v letu 2018 dosegal ali presegal navedeni znesek, se predvideni najem vključuje v
načrt za leto 2018. Trenutni izračun najemnine bo po predaji objekta v upravljanje upravniku
Stanovanjsko komunalno podjetje Gornja Radgona d.o.o. bi lahko na letnem nivoju dosegal ali
presegal višino do 10.000,00 EUR, zato ga vključujemo v načrt za leto 2018. Z rešitvijo
problematike objekta Maistrov trg 2 je tako zaključen nekajletni nerešeni problem, pri tem pa je
pomembno tudi to, da bodo uporabniki posameznih prostorov v objektu za svoj prostor plačevali
tako najemnino in obratovalne stroške, kar več ne bo v velikem deležu oz. celoti bremenilo
proračuna Občine Gornja Radgona.
V letu 2018 se ne predvideva podelitev nobene stavbne pravice, ki bi presegala znesek odškodnine
10.000,00 EUR.

3.4: Načrt najemanja nepremičnega premoženja

11

Trenutno Občina Gornja Radgona nima najetih poslovnih ali stanovanjskih prostorov ali drugih
nepremičnin, ki bi jih potrebovala za svojo dejavnost v letu 2018 in bi tudi imele finančne posledice
na proračun Občine Gornja Radgona, zato tabela pod to rubriko ni vnesena.

4.

Zaključek

Premoženje vsakega pravnega ali fizičnega subjekta predstavlja pomembno komponento, kateri je
potrebno namenjati tudi posebno pozornost, saj ima pomemben vpliv na njegov gospodarski in
ekonomski položaj. Tako je prav in je potrebno pri bodočem načrtovanju ravnanja z njim imeti
predhodno izdelan jasen in točen načrt ali program, s katerim se za lastne potrebe kakor tudi v
odnosu do javnosti zagotavlja preglednost, ažurnost, gospodarnost, učinkovitost, racionalnost,
ekonomičnost…V kolikor je načrt res pripravljen premišljeno glede na potrebe in ni izdelan zgolj
zaradi zakonske potrebe, je lahko tudi pomemben inštrument lokalne skupnosti.
Skrbnik Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2018 je Višja
svetovalka, Valerija Frangež.
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2018 je sestavni del
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018.
Načrt začne veljati z dnem veljave Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018.

Gornja Radgona, 29. 9. 2017

PRIPRAVILA:
Valerija Frangež, univ.dipl.prav.
Višja svetovalka I

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list
RS, 62/2016), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8,
21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US in 32/2016)) 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
Obrazložitev:
4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ določa, da občina z odlokom predpiše
pokopališki red, v katerem podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. 63. člen
ZPPDej določa, da občine sprejmejo odloke po tem zakonu najpozneje v enem letu od njegove
uveljavitve. V 3. členu Zakona o prekrških /ZP-1/ je določeno, da se lahko prekrški določijo z odlokom
samoupravne lokalne skupnosti.

ODLOK
O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI V OBČINI GORNJA RADGONA
I.

Splošne določbe

1. člen
Ta odlok ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter podelitev koncesije za izvajanje 24-urne
dežurne službe.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil 4. in 63. člena ZPPDej po katerih občina z odlokom
predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti
kot tudi način izvajanja 24-urne dežurne službe.

2. člen
(1) S tem odlokom Občina Gornja Radgona (v nadaljevanju: občina) določa:
− način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
− način izvajanja pogrebne slovesnosti;
− storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem
pokopališču;
− osnovni obseg pogreba;
− način in čas pokopa;
− način pokopa, če je plačnik občina;
− možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
− obratovanje mrliških vežic;
− obseg prve ureditve groba;
− vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
− način oddaje grobov v najem;
− postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in vsak
drug poseg v prostor na pokopališču;
− zvrsti grobov;
− okvirne tehnične normative za grobove;
− mirovalno dobo za grobove;
− način določitve cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge
pokopališke infrastrukture;
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− pogrebno pristojbino, ki jo določi občina za izvedbo pogreba na posameznem
pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
− razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
− podelitev koncesije za izvajanj 24-urne dežurne službe
− druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
(2) Prekop umrlih določa Zakon.
Obrazložitev:
4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej- v nadaljevanju: zakon/ določa, da
občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje določi izvajanje pogrebne in
pokopališke dejavnosti. S pokopališkim redom se določijo naloge, opravila in ukrepi navedeni v prvem
odstavku tega člena.
Pokopališki red mora zagotavljati enakopravno obravnavo kamnosekov in drugih izvajalcev storitev
na pokopališču.

3. člen
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska
gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in
izvedbo pogreba, ki se izvajajo na trgu.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
Obrazložitev:
Besedilo tega člena je oblikovano v skladu z določilom 3. člena zakona, ki določa, da pogrebna
dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna
služba. Pogrebna dejavnost je tudi prevoz, priprava in upepelitev pokojnika ter priprava in izvedbo
pogreba, ki se izvajajo na trgu.
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.
26. člen zakona določa,da upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča,
izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter
izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

4. člen
(1) Upravljavec pokopališč v občini je Občina Gornja Radgona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan občine pooblasti koncesionarja iz XV. poglavja
tega odloka, da izvaja storitve grobarjev in storitev pokopališko pogrebnega moštva.
Obrazložitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 27. člena zakona, ki
določa, da je upravljavec pokopališča občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi
organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja
ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona po katerem
lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje investicijskega vzdrževanja pokopališča,
zagotavljanje urejenosti pokopališča, oddajo grobov v najem ter vodenje in izdao soglasij v zvezi s
posegi na območje pokopališča.
28. člen zakona podaja definicijo urejenosti pokopališča. Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega
naslednje storitve: vzdrževanje pokopališča in pokopaliških objektov in naprav, storitve najema
pokopališča ter storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva.

5. člen
(1) Na območju Občine Gornja Radgona sta naslednji pokopališči:
– pokopališče Gornja Radgona,
– pokopališče Negova.
(2) Na teh pokopališčih se pokopavajo:
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–

vsi umrli prebivalci okoliša, za katerega je posamezno pokopališče namenjeno, z izjemo
oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če
tako želijo njihovi svojci,
– osebe, ki so bile rojene v okolišu pokopališča, živele drugod, izrazile pa so željo, da so
pokopane doma,
– neidentificirane osebe, ki so umrle na območju, za katero je pokopališče namenjeno.
(3) Izjemoma se, v soglasju z upravljavcem pokopališča, na teh pokopališčih pokopavajo tudi
umrli iz sosednjih naselij, drugih krajev ali tujci, če je umrli pred smrtjo tako želel oziroma, če
tako želijo svojci umrlega.
Obrazložitev:
Z besedilom je določeno, da sta v Občini Gornja Radgona dve pokopališči in kdo se vse pokopava na
teh pokopališčih.

6. člen
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega
odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški in občinski predpisi s
področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
Obrazložitev:
Z besedilom je določena subsidiarna uporaba določb republiških predpisov s področja izvajanja
pogrebne in pokopališke dejavnosti v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso
posebej urejena v odloku.

II.

24-urna dežurna služba

7. člen
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca
javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma
drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine je koncesionar.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 8. člena zakona, ki določa, da 24-urna
dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne
določa drugače.
24-urna dežurna služba, kot pogrebna dejavnost je obvezna občinska gospodarska javna služba (5.
člen zakona. Izvajalec te službe je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene v 7.
členu zakona. Te so:da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, da ima zaposleni najmanj
dve osebi, da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporabljajo izključno v te
namene, da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika, da ima najmanj eno transportno krsto in da
zagotovi zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki. Tako
določene pogoje mora izvajalec javne službe izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti.
Glede na navedeno v obrazložitvi tega člena, je najbolj smotrno, da je izvajalec 24-dežurne službe na
območju občine koncesionar saj občina kot upravljavec pokopališča in tudi Komunala Radgona,
javno podjetje ne izpolnjujeta predpisanih pogojev.

III.

Pogrebna slovesnost

8. člen
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred
upepelitvijo.
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(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in
naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu z pokojnikovo voljo in na način, določen s tem
odlokom. Pogrebna slovesnost se ne organizira, če se skladno z voljo pokojnika ali njegovih
družinskih članov le-to odklanja.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem
naročnik pogreba, na krajevno običajen način oziroma način, ki ni v nasprotju z moralo.
(5) Govorniki pri pogrebu so dožni upoštevati pieteto do pokojnika in družine ter se
distancirati od verske, rasne ali politične nestrpnosti.
(6) Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na čelu nosilci zastav, verskih simbolov in
praporov, nato nosilci vencev, nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter duhovniki s
spremstvom.
(7) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
Obrazložitev:
Besedilo tega člena je oblikovano v skladu z določilom 14. člena zakona, ki določa, da pogrebna
slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba
oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s pokopališkim redom.
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.

IV.

Pogreb

9. člen
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno
slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 12. člena zakona, ki določa, da osnovni
pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop,
vključno s pogrebno opremo.

IV.1

Prijava pokopa

10. člen
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne
dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti
listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar
matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
Obrazložitev:
Besedilo tega člena je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 13. člena zakona, ki določa, da
pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga
je izbral naročnik pogreba ali občine.
K prijavi pokopa je potrebno priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena
organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

IV.2

Priprava pokojnika

11. člen
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede
izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko
dejavnost.
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Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 10. člena zakona, ki določa, da priprava
pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom.

IV.3

Minimalna pogrebna slovesnost

12. člen
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo obsega prevoz ali
prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 14. člena zakona, ki določa, da
minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma
upepeljevalnice do mesta pokopa.

IV.4 Pokop
13. člen
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih
ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način,
določen s tem odlokom.
(2) Pokop se praviloma opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros
pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Zunaj pokopališča se pokop opravi le na podlagi soglasja občinske uprave. Občinska
uprava o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper
sklep občinske uprave ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 15. člena zakona, ki določa, da pokop obsega dejanja, ki
omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali
raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s pokopališkim redom.
Pokop se praviloma opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela ali
posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
Pri tem je potrebno upoštevati določbo 18. člena zakona, ki določa, da se pokopi izven pokopališča
opravijo le na podlagi soglasja občinske uprave. Občinska uprava o raztrosu pepela oziroma pokopu
zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je
upravni spor.

V.

Način in čas pokopa

14. člen
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
− pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
− pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
− raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj
njega.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka,
ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma
izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 17. člena zakona, ki določa, da so vrste pokopov:
Ø pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
Ø pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
Ø raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega,
Ø pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
5

Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v 2. in 3. alineji 1. odstavka 17. člena zakona ni
dovoljeno.
Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba
oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

15. člen
(1) Pokop na pokopališčih Gornja Radgona in Negova se lahko opravi praviloma vsak dan
med 10. in 18. uro.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani
izvajalec pogrebne dejavnosti.
Obrazložitev:
Besedilo 1. odstavka je oblikovano na podlagi določila pete alineje drugega odstavka 4. člena
zakona, ki določa, da se s pokopališkim redom določi način in čas pokopa.
Besedilo 2. odstavka je oblikovano na podlagi določila 2. odstavka 14. člena zakona, ki določa, da čas
in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba
oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

VI.

Način pokopa, če je plačnik občina

16. člen
Če je plačnik pokopa občina se opravi pokop z žaro ali z raztrosom pepela.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila šeste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki določa,
da občina s pokopališkim redom predpiše način pokopa, če je plačnik občina.
V 13. člena zakona je določeno, da če ni naročnika pogreba, pokop prijavi občina, kjer je imel
pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča,
pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti
zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila
najdena. V drugem odstavku 16. člena zakona je določeno, da mora stroške pogreba poravnati občina,
ki je prijavila pokop, če ni drugega naročnika pogreba.

VII.

Mrliški vežici

17. člen
(1) Na pokopališčih v občini sta mrliški vežici, katerih uporaba je obvezna. Pokojnika se na
območju občine do pokopa ne sme zadrževati v prostorih izven mrliške vežice.
(2) Mrliška vežica iz prejšnjega odstavka obratuje vsak dan praviloma med 8. uro zjutraj in
20. uro zvečer.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil osme, devete in desete alineje 2. odstavka 4. člena zakona,
ki določa, da se s pokopališkim redom določijo:
Ø
ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
Ø
obratovanje mrliških vežic.
39. člen zakona določa, da morajo imeti pokopališča, ki so v mestu, mrliške vežice. Občina mora s
svojim aktom določiti kraje, kjer je na pokopališčih predpisana uporaba mrliške vežice. Če
pokopališče nima mrliške vežice, se lahko namesto vežice uporabi hiša z največ dvema stanovanjema,
pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško pregledniški službi. V krajih, kjer je mrliška vežica,
ni dovoljeno, da je pokojnik do pogreba doma.

VIII.

Prva ureditev groba

18. člen
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in
uvelega cvetja na odlagališče v roku največ enega dneva po pogrebu.
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Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 11. alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki določa, da
se s pokopališkim redom določi obseg prve ureditve groba. Na tem mestu moramo opomniti še na
določilo tretjega odstavka 28. člena zakona, ki določa, da storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje
grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na
odlagališče ter prekop posmrtnih ostankov.

IX.

Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču

19. člen
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
− skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
− oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
− določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba
oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
− vodi evidenco o grobovih in pokopih;
− organizira in nadzira dela na pokopališču;
− skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
− skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
− zagotavlja električni priključek uporabnikom in izvajalcem del (slednjim proti plačilu) ;
− zagotavlja uporabnost vozičkov za prevoz krste in vencev;
− zagotavlja ogrevanja mrliške vežice v zimskem času;
− nudi malo kuhinjo;
− zagotavlja čiščenja snega na poti od vežice do groba pokojnika;
− zagotavlja ozvočenja govornika;
− zagotavlja praznjenje zabojnikov za odpadke.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 12. alineje 2. odstavka 4. člena zakona, ki določa, da se s
pokopališkim redom določi vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču.

20. člen
Na pokopališču v občini ni dovoljeno:
− nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih
oziroma prostorih za grobove;
− odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
− odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke posode za odpadke;
− onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali
nasadov;
− vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
− odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju
pokopališča;
− opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času
napovedane pogrebne svečanosti;
− uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter
službenih vozil upravljavca pokopališča;
− nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil
upravljavca.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila dvanajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki
določa, da se s pokopališkim redom določi vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču.
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X.

Način oddaje grobov v najem

21. člen
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem
odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem
upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti
najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z
upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob
pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti
naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila trinajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki
določa, da se s pokopališkim redom določi način oddaje grobov v najem.
V skladu z navedenim je besedilo 21. člena oblikovano na podlagi določil 29. in 30. člena zakona, ki
določa, da grob odda v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s
predpisi občine in pokopališkim redom, da je najemnik groba lahko samo ena pravna ali fizična oseba
ter da če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem
upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno
pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 30. člena zakona, ki
določa, da lahko ob pisnem soglasju naročnika pogreba namesto njega najemno pogodbo z
upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem
soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v
skladu z drugim odstavkom 30. člena zakona.

22. člen
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
− osebe najemnega razmerja;
− čas najema;
− vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
− osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
− obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
− ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila trinajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki
določa, da se s pokopališkim redom določi način oddaje.

XI.

Posegi v prostor na pokopališču

23. člen
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter
vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca
pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in
drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v
primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči
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občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč
upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in
drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča
priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila štirinajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki
določa, da se s pokopališkim redom določi postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču.
V skladu z navedenim je besedilo 23. člena oblikovano na podlagi določil 36. člena zakona, ki določa,
da upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih
nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in odlokom občine. Objekti, ki so
kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejaj v skladu s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine.
Nadalje 36. člena zakona določa, da mora upravljavec pokopališča izdati soglasje v treh dneh od
prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O
zavrnitvi soglasja pa odloči pristojni občinski organ v 15 dneh. Odločitev pristojnega občinskega
organa je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
Peti odstavek 36. člena zakona določa, da mora izvajalec za druga dela na območju pokopališča
(klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) pri
upravljavcu priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.

XII.

Grobovi

24. člen
Na pokopališčih občine so naslednje zvrsti grobov in prostorov za prostor:
− enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor,vrstni grobovi in grobnice,
− grobišča, kostnice in skupna grobišča,
− žarni grobovi,
− prostor za anonimne pokope,
− prostor za raztros pepela.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila petnajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona,ki
določa, da se s pokopališkim redom določijo zvrsti grobov.
V skladu z navedenim je besedilo oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 41. člena zakona ,
ki določa, da so na pokopališčih lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
Ø enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice,
Ø grobišča, kostnice in skupna grobišča,
Ø žarni grobovi,
Ø prostor za anonimne pokope,
Ø prostor za raztros pepela.

XIII.

Okvirni tehnični normativi za grobove

25. člen
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se
pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni. Talni enojni grobovi so globoki
najmanj 1,8 m, tako da znaša plast zemlje nad krsto najmanj 1,6 m. Širina enojnega groba je
do vključno 1,2 m, dolžina do 2,2 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu.
V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki najmanj 1,8
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m, tako da znaša plast zemlje nad krsto najmanj 1,6 m. Širina dvojnega groba je 1,5 -2,5 m,
dolžina pa 2,2 m.
(3) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo
otroške krste in žare.
(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega
prostora.
(5) Vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug do drugega ter oblikovani in urejeni po
enotnih merilih. V njih se pokojniki pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu.
(6) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se
polaga ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in
žare. Novih grobnic ni dovoljeno graditi.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila šestnajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona,ki
določa, da se s pokopališkim redom določijo okvirni tehnični normativi za grobove.
Zakon v členih 42., 43., 44., 45., 46.,47., 48. in 49. definira (določa) enojne, dvojne in otroške grobove
ter povečani grobni prostor, vrstne grobove, grobnice in žarne grobove.

26. člen
(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Talni žarni grob je globok 0,7 m in širok do 1 m. Dolžina žarnega groba je do 1,2 m. Talni
žarni grob se lahko poglobi za 0,3 m za nove žare.
(3) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila šestnajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki
določa, da se s pokopališkim redom določijo okvirni tehnični normativi za grobove.
Ob navedenem moramo opomniti še na določilo 48. člena zakona, ki določa, da so žarni grobovi talni
in zidani. V žarne grobove se pokopavajo le žare.

27. člen
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu.
Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let, kadar se ilovnata zemlja za zasip meša s peskom
v razmerju vsaj 1:1 v korist peska. Kadar se za zasip uporablja ilovnata zemlja, se mirovalna
doba podaljša na 25 let.
(2) Mirovalna doba sme biti izjemoma krajša od desetih let, kadar je grobna jama predhodno
poglobljena in kadar nad spodnjo krsto ostane vsaj 0,1 m zemlje, zgornja plast zemljine pa je
visoka najmanj 1,5 m.
(3) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme
opraviti po preteku mirovalne dobe.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila sedemnajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki
določa, da se s pokopališkim redom določi mirovalna doba za grobove. Pri tem bi omenili določbo
22. člena zakona, ki določa, da se sme prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je
bil kdo pokopan, opraviti po preteku mirovalne dobe. Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od
zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od
desetih let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče. Za pokop z
žaro navedeno ne velja.

XIV. Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških
pokopališke infrastrukture ter pogrebne pristojbine
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objektov

in

naprav,

druge

28. člen
Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke
infrastrukture plačujejo uporabniki oziroma najemniki uporabnino, izvajalec pogreba pa
pogrebno pristojbino po ceniku, ki ga potrjuje občinski svet.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila osemnajste in devetnajste alineje drugega odstavka 4.
člena zakona, ki določa, da se s pokopališkim redom določi enotni cenik uporabe pokopališča,
pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture kot tudi višino pogrebne
pristojbine.

XV.

Podelitev koncesije za 24-urno dežurno službo

29. člen
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi
tuja oseba.
(2) Minimalne pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesionirane gospodarske javne službe so določeni v zakonu in so:
− da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je predmet javne službe in ima,
če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;
− da ima zaposleni najmanj dve osebi;
− da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnika, ki se uporablja izključno v te
namene;
− da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
− da ima najmanj eno transportno krsto;
− da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki
pri ravnanju s pokojniki.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti Program izvajanja javne
službe.
Obrazložitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 30. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah /v nadaljevanju: ZGJS/, ki določa, da je koncesionar lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, kar 6. člen zakona omogoča, in sicer iz držav članic
Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice.
Z besedilom drugega odstavka so določeni minimalni pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe in so določeni v
zakonu.

30. člen
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje pogrebne in
pokopališke dejavnosti, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, tem odlokom in
drugimi predpisi občine.
Obrazložitev:
Z besedilom se določajo splošni pogoji za izvajanje javne službe.

31. člen
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz tega odloka na celotnem ali
posameznemu območju občine se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na
11

območju iz prejšnjega odstavka tega člena.
Obrazložitev:
Z besedilom se določa obseg monopola. Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe na
posameznem zaokroženem območju občine se podeli enemu koncesionarju, ki s tem pridobi posebno in
izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe. Besedilo je oblikovano na podlagi določila
šeste alineje 33. člena ZGJS, ki določa, da koncesijski akt vsebuje vrsto in obseg monopola ali način
njegovega preprečevanja.

32. člen
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila sedme alineje 33. člena ZGJS, ki določa, da koncesijski akt
vsebuje začetek in čas trajanja koncesije.

33. člen
Koncesija se podeli za obdobje 10 (deset) let.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila sedme alineje 33. člena ZGJS, ki določa, da koncesijski akt
vsebuje začetek in čas trajanja koncesije.

34. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzemom koncesije,
- s prevzemom javne službe v režijo,
- v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 41. člena ZGJS, ki določa, da razmerje med koncedentom
in koncesionarjem preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzemom koncesije,
- s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.

35. člen
(1) Koncesijska pogodba preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- z odpovedjo,
- z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in
obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 42. člena ZGJS, ki določa, da koncesijska pogodba
preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- z odpovedjo, če je bila sklenjena za nedoločen čas,
- z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi
ali razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

36. člen
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
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če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba
ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
- če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene
motnje v izvajanju dejavnosti,
- če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
- zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske
pogodbe,
- če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo
kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima
koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
-

Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 44. člena ZGJS, ki določa, da koncedent lahko odvzame
koncesijo koncesionarju:
- če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku;
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot
koncesionirana gospodarska javna služba.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi. V primeru
odvzema koncesije v javnem interesu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se
določa po predpisih o razlastitvi.

37. člen
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 45. člena ZGJS, ki določa, da koncedent lahko prevzame
koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo. Pogoji in način prevzema pa se določijo v
koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi.

38. člen
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.
Obrazložitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena ZGJS, ki
določa, da koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega razpisa.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 36. člena ZGJS, ki
določa, da se javni razpis objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije.

39. člen
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z določili zakona, ki ureja
področje gospodarskih javnih služb.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem
koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 36. člena ZGJS, ki določa, da je podlaga
za javni razpis koncesijski akt, s katerim se določita tudi oblika in postopek javnega razpisa.
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40. člen
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javnozasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih
mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 29. členu tega odloka.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 36. člena ZGJS, ki določa, da je podlaga
za javni razpis koncesijski akt, s katerim se določita tudi oblika in postopek javnega razpisa.

41. člen
(1) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo,
ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti primerne
izkušnje, z namenom strokovne presoje vlog.
(2) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje
gospodarskih javnih služb.
Obrazložitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 52. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/, ki določa, da javni partner (koncedent) imenuje strokovno
komisijo za izbiro zasebnega partnerja (koncesionarja) za izvedbo predmeta javno-zasebnega
partnerstva ali sklenitev statusnega partnerstva, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 37. člena ZGJS, ki določa, da o izbiri
koncesionarja odloča koncedent z upravno odločbo. V postopku izbire pa imajo vsi kandidati, ki so
sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

42. člen
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne
komisije iz drugega odstavka 41. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega
razpisa, položaj stranke.
Obrazložitev:
Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 37. člena ZGJS, ki določa, da
o izbiri koncesionarja odloča koncedent z upravno odločbo. V postopku izbire pa imajo vsi kandidati,
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke. Na tem mestu moramo opomniti na
določilo drugega odstavka 67. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da o upravnih
stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če
ni z zakonom drugače določeno.

43. člen
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/, ki določa, da župan predstavlja in zastopa občino.

44. člen
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem
koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih
določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov,
določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 46. člena ZGJS, ki določa, da lahko opravljanje
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koncesionirane gospodarske javne službe koncesionar prenese na drugo osebo samo, če je prenos
predviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu. V nasprotnem primeru je prenos možen
samo z dovoljenjem koncesionarja. Koncedent pa lahko v celoti ali delno prenese opravljanje
koncesionirane gospodarske javne službe samo v primerih, določenih s tem zakonom ali zaradi
razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja (47. člen
ZGJS).

45. člen
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta
zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine oz.
območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje
preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 50. člena ZGJS, ki določa, da mora koncesionar v okviru
objektivnih možnosti opravljati koncesionirano gospodarsko javno službo tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar pravico zahtevati od
koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne
službe v nepredvidljivih okoliščinah.

46. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z
izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim
osebam.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 51. člena ZGJS, ki določa, da je koncesionar v skladu z
zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje
uporabnikom ali drugim osebam.

47. člen
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi
izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne
službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 52. člena ZGJS, ki določa, da lahko koncedent začasno
zagotovi opravljanje javne službe s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v
koncesijski pogodbi, če koncesionar v primerih, ki so posledica pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi
opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe.

48. člen
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z
izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam
in za škodo, ki pri tem nastane koncedentu.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
Obrazložitev:
Z besedilom se določa obveznost sklenitve zavarovanja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe
povzročijo pri koncesionarju zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
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XVI.

Nadzor

49. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinska inšpekcija. Nadzor nad
izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava. Koncesionar je dolžan občinski upravi na
njeno zahtevo kadarkoli posredovati informacije o poslovanju, izvajanju storitev in omogočiti
vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo ter evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Podatki pridobljeni pri nadzoru so poslovna tajnost.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 50 .a člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/, ki določa, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in
drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje navedenega
nadzorstva se v okviru občinske uprave lahko ustanovi občinska inšpekcija. Inšpekcijsko nadzorstvo
neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.

XVII.

Prekrški

50. člen
(1) Z denarno kaznijo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 17., 20. in 23. člena.
(2) Z denarno kaznijo 300 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, kadar
ravna v nasprotju z določbami 21. ali 24. člena.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z prvim odstavkom 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/, ki določa, da
se lahko prekrški predpišejo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. V skladu z določilom sedmega
odstavka 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ se z odlokom samoupravne lokalne skupnosti lahko
predpiše samo globa v določenem znesku:
Ø za posameznika od 40 do 1.250 EUR ,
Ø za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od
100 do 30.000 EUR,
Ø za pravno osebo od 100 do 75.000 EUR, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do 125.000 EUR ,
Ø za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo podjetnika posameznika oziroma
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in za odgovorno osebo v samoupravni lokalni
skupnosti od 40 do 2.500 EUR.

XVIII. Prehodne in končne določbe
51. člen
(1) Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe
za grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe.
(2) Po prejemu poziva s strani upravljavca je uporabnik dolžan skleniti najemno pogodbo v
roku enega meseca, v nasprotnem primeru mu pravica do sklenitve najemnega razmerja
preneha.
52. člen
(1) Upravljavec prevzame v upravljanje pokopališči, mrliški vežici in ostalo pokopališko
infrastrukturo najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) V roku določenem v prejšnjem odstavku sta Krajevna skupnost Gornja Radgona in
Krajevna skupnost Negova kot dosedanji upravljavci pokopališč dolžni prenesti na
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upravljavca vso dokumentacijo, ki jo vodita v zvezi z upravljanjem pokopališč in sklepanjem
najemnih pogodb za grobove.
(3) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
odloka. Do začetka veljave koncesijske pogodbe pokopališko in pogrebno dejavnost izvajajo
dosedanji upravljavci in izvajalci.
Obrazložitev:
Ta člen določa prehodno obdobje v katerem mora nov upravljalec dogovoriti prevzem s sedanjima
upravljalcema pokopališč.

53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu za pokopališča na
območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona,
Lendava in Murska Sobota, št. 22/1986 z dne 10.07.1986 in št. 3/1990 z dne 25.01.1990).
Obrazložitev:
Z besedilom je določena klavzula s katero mlajši pravni akt popolnoma razveljavlja starejši pravni
akt.

54. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
Številka: 007-7/2017-U102
Datum: _______________
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem odloka so določbe 4. člena in 63. člena Zakona o pogrebni in
pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ Uradni list RS, št. 62/16.
2. Razlogi za sprejem odloka
Razlog za sprejem odloka je sprejetje Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti /ZPPDej/,
ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti /ZPPDej/ določa, da občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem
podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. 63. člen ZPPDej določa, da
občine sprejmejo odloke po tem zakonu najpozneje v enem letu od njegove uveljavitve.
3. Poglavitne rešitve odloka
Odlok predpisuje pokopališki red v katerem je podrobneje določen način izvajanja pogrebne
in pokopališke dejavnosti v Občini Gornja Radgona. Odlok po poglavjih in členih določa:
način izvajanja pogrebne slovesnosti, storitev pokopališko pogrebnega moštva, osnovni obseg
pogreba, način in čas pogreba, način pogreba, če je občina plačnik pogreba, možnosti pogreba
zunaj pokopališča, z določitvijo prostora, obratovanje mrliške vežice, obseg prve ureditve
groba, vzdrževanje reda in čistoče na pokopališču, način oddaje grobov v najem, postavljanje,
spreminjanje in odstranitev spomenikov, obnova spomenikov, zvrsti grobov, okvirne tehnične
normative za grobove, mirovalno dobo za grobove, način določitve cenika uporabe
pokopališča, pokopaliških objektov in naprav, pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina
za izvedbo pogreba ter druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
Odlok ureja tudi način izvajanja 24-urne dežurne službe, ki je po zakonu obvezna občinska
gospodarska javna služba. To službo bi izvajal koncesionar. Koncesionar je lahko fizična ali
pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti. Podelitev koncesije je urejena v
XV. poglavju odloka. Koncesija se podeli za obdobje 10 (deset) let. Odlok, v skladu s 3.
členom Zakona o prekrških določa prekrške za kršitve posameznih določb odloka.
4. Obrazložitev vsebine odloka
Obrazložitev vsebine odloka je podana pri posameznih členih.
5. Ocena finančnih posledic odloka
Predlagani odlok ne bo imel večjih dodatnih finančnih posledic na proračun občine saj bodo
naloge upravljanja pokopališč izvajali sedaj zaposleni uslužbenci v občinski upravi. Letni
stroški upravljanja pokopališke dejavnosti se bodo pokrivali iz grobnine. Grobnina vključuje
stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog odloka (prva obravnava)
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava). Obravnava predloga
odloka traja 30 dni.
Gornja Radgona, september 2017
Pripravil:
Dragan KUJUNDŽIČ, l.r.
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