OBČINSKI SVET

DODATNO GRADIVO
za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
dne 11. 3. 2021
Predloženo je dodatno gradivo k naslednjim točkam predlaganega dnevnega reda:
K tč. 5:

Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta (na spletni strani občine objavljeni
pisni odgovori dne 10. 3. 2021 ter na vprašanja in pobude prejete med sejama
na spletni strani občine objavljeni pisni odgovori dne 10. in 11. 3. 2021)
K tč. 14: Sklep o ceniku letne grobnine, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in
pogrebne pristojbine na pokopališčih v Občini Gornja Radgona (popravljen
predlog sklepa z obrazložitvijo)
Županov predlog za dopolnitev dnevnega reda:
Nova točka: Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij
2021 (predlog sklepa z obrazložitvijo)

MNENJA IN PREDLOGI
−
−
−
−

Odbora za družbene dejavnosti
Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe
Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Odbora za finance in premoženjska vprašanja

PREDLOG

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

Številka: 12211-1/2018-U102
Datum: ___________
Na podlagi 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016),
28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, št. 4/2020) in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), je Občinski svet Občine Gornja Radgona, na svoji ___.
redni seji, dne _______, sprejel naslednji

SKLEP
o ceniku letne grobnine, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in pogrebne
pristojbine na pokopališčih v Občini Gornja Radgona
1. V Občini Gornja Radgona se oblikuje enotna cena grobnine, ki jo zaračunava upravljalec
pokopališča. Upravljalec pokopališča Gornja Radgona je Krajevna skupnost Gornja Radgona,
upravljalec pokopališča Negova pa Krajevna skupnost Negova.
2. Cena grobnine je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za
posamezno vrsto groba in glede na vrsto groba znaša:
Razmerje do
CENA v EUR
CENA v EUR
enojnega groba brez DDV/leto
z DDV/leto
enojni grob
1
27,37
33,39
dvojni grob
1,3
35,58
43,41
povečan grob za 1 prostor (grobnica)
1,5
41,06
50,09
povečan grobni prostor za 2 prostora
2
54,74
66,78
povečan grobni prostor za 3 prostore
2,5
68,43
83,48
grobnice do 4 prostore
3
82,11
100,17
grobnice več kot 4 prostore
3,5
95,80
116,87
otroški grob
0,5
13,69
16,70
žarni grob
1
27,37
33,39
*Za pokopališče v Gornji Radgoni velja cena z DDV, ker je Krajevna skupnost Gornja Radgona
zavezanec za DDV.
*Za pokopališče v Negovi velja cena brez DDV, ker Krajevna skupnost Negova ni zavezanec za DDV.
*Navedena cena z DDV je izračunana po trenutno veljavni stopnji 22 %, v primeru spremembe stopnje
DDV se posledično spremeni cena z DDV.
Vrsta groba
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3. Cena uporabe pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na
pokopališču Gornja Radgona in pokopališču Negova znaša:
Vrsta groba
enkratna uporaba prostora za raztros
pepela (anonimni pokop)
napisna plošča na skupnem
nagrobniku na enotno urejenem
prostoru za raztros pepela
predpriprava za žarni in enojni grob
soglasje za postavitev spomenika,
odstranitev in drugo
pogrebna pristojbina

Razmerje do enojnega
groba

CENA v EUR
brez DDV

CENA v EUR
z DDV

grobnina ob raztrosu

25,00/raztros

30,50/raztros

grobnina ob sklenitvi
najemne pogodbe

20,00/leto

24,40/leto

170,00/grob

207,40/grob

22,60/soglasje

22,60/soglasje

22,60/pogreb

22,60/pogreb

CENA v EUR
brez DDV
57,53
30,03

CENA v EUR z
DDV
70,19
36,64

25,00

/

višina stroškov
poglobitve
višina upravne takse za
izdajo sklepa oz. odločbe
višina upravne takse za
izdajo sklepa oz. odločbe

Uporaba mrliške vežice
Pokopališče Gornja Radgona: 1. dan
2. dan
Pokopališče Negova

*Za pokopališče v Gornji Radgoni velja cena z DDV, ker je Krajevna skupnost Gornja Radgona
zavezanec za DDV.
*Za pokopališče v Negovi velja cena brez DDV, ker Krajevna skupnost Negova ni zavezanec za DDV.
*Navedena cena z DDV je izračunana po trenutno veljavni stopnji 22 %, v primeru spremembe stopnje
DDV se posledično spremeni cena z DDV.

4. Ta sklep velja z dnem sprejetja, cene pa se uporabljajo od 1. 4. 2021 dalje.
5. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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Obrazložitev:
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 4/2020) v 28. členu določa, da za uporabo pokopališča, pokopaliških
objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture plačujejo uporabniki oziroma najemnik
uporabnino, izvajalec pogreba pa pogrebno pristojbino po ceniku, ki ga potrjuje občinski svet na
obrazložen predlog upravljalca pokopališča. Potrjen cenik mora biti javno objavljeni in dostopen.
Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo je dne 28. 5. 2019 v pojasnilu o upravljanju
pokopališč in plačevanju ter evidentiranju grobnine v skladu z določbami Zakona o pogrebni in
pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) navedlo, da določilo drugega odstavka 3.
člena navedenega zakona, pomeni da je zakon opredelil pokopališko dejavnost kot dejavnost
posebnega pomena, ki enako kot režim gospodarske javne službe omejuje svobodno gospodarsko
pobudo na tem področju, s čemer je zagotovljena splošna raba pokopališč kot materialnih javnih
dobrin, vsem pod enakimi pogoji, saj gre za zadovoljevanje javnih potreb, ki jih ni mogoče
zagotavljati na trgu. Tako ima pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje
pokopališč, ki jo zagotavlja občina, vse značilnosti pravnega režima, ki sicer velja za javne
službe.
Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) je grobnina
sorazmerni delež lastnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba,
izračuna na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški
grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja
evidenc. Izračun cene grobnine je sestavljen iz skupnih letnih stroškov vzdrževanja na obeh
pokopališčih, ki znašajo 47.047,08 EUR brez DDV. Stroški grobnine vključujejo stroške
vzdrževanja pokopališč, zelenic, čiščenje pokopališča, čiščenje vežic, vzdrževanje skupnih poti,
zimsko odstranjevanje snega in ledu iz skupnih površin ter posipavanje, obrezovanje grmovnic in
živih mej, ročno in strojno odstranjevanje plevela na skupnih površinah, izdajanje soglasij, izjav,
vodenje računalniških evidenc, izdajanje računov za uporabo mrliške veže, odvoz odpadkov,
varovanje pokopališča, obratovalni stroški objektov in ostale infrastrukture (elektrika, voda,
kanalščina) ter ocenjena letna amortizacija v višini 5.033,46 EUR.
Upoštevana je dejanska višina stroškov pokopališča za leto 2020 ter letnim planom vzdrževanja
pokopališča za 2021 za pokopališče v Gornji Radgoni in pokopališče v Negovi.
Pokopališče Negova

Pokopališče Gornja Radgona
Znesek brez
Vrsta stroškov
DDV
Računalniške storitve
570,00 €
Vzdrževanje pokopališč
27.474,35 €
Električna energija
926,74 €
Odvoz smeti
7.460,48 €
Voda in komunalne storitve
1.253,85 €
Material in storitve
2.445,40 €
Poraba kuriv in ogrevanje
1.878,58 €
SKUPAJ
42.009,40 €

Vrsta stroška
Računalniške storitve
Vzdrževanje pokopališč
Električna energija
Odvoz smeti
Voda in komunalne storitve
Poštna in kurirske storitve
SKUPAJ
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Znesek brez
DDV
351,36 €
1.315,60 €
381,59 €
2.716,22 €
80,91 €
192,00 €
5.037,68 €

Občina Gornja Radgona na podlagi 28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v
občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020) določi pogrebno
pristojbino, ki jo plača izvajalec pogreba, za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču.
Pogrebna pristojbina je tako prihodek občinskega proračuna, ne glede na to, ali je določen
upravljalec pokopališča občina ali druga oseba javnega prava, ker gre za javnofinančni prihodek.
Grobnina za grob se plača letno za tekoče leto. Grobnina se zaračunava letno najemniku groba v
skladu s sklenjeno najemno pogodbo ter veljavnim cenikom. Zvrsti groba so po Odloku o
pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 4/2020) enojni grob, dvojni grob, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in
grobnice, grobišča, kostnice in skupna grobišča, žarni grobovi, prostor za anonimne pokope,
prostor za raztros pepela.
Število grobnih mest na pokopališču v Gornji Radgoni in Negovi:
Dvojni
Povečani
grob
Žarni
grob
Povečani
(družinski) Otroški grob (grobnica) grobovi

Pokopališče

Enojni
grob

Gornja Radgona

366

1101

Negova

85

195

SKUPAJ

451

1296

60

61

28

60

67

1616
286

6
0

Število grobnih
mest

28

1902

Prikaz razmerij:
Vrsta groba
Enojni grob
dvojni grob
povečan grob za 1 prostor (grobnica)
povečan grobni prostor za 2 prostora
povečan grobni prostor za 3 prostore
grobnice do 4 prostore
grobnice več kot 4 prostore
otroški grob
žarni grob
soglasje za postavitev spomenika, popravilo,
odstranitev in drugo

Razmerje do enojnega groba
1
1,3
1,5
2
2,5
3
3,5
0,5
1
višina upravne takse za izdajo sklepa oz.
odločbe
višina upravne takse za izdajo sklepa oz.
odločbe

pogrebna pristojbina

Izračun cene je narejen skladno z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020) ter drugega odstavka 34. člena
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016), ki navaja, da je
grobnina sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto
groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
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Na podlagi 36. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016)
upravljalec pokopališča daje soglasje za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih
nagrobnih obeležij na območju pokopališča. Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni
spomeniki, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Upravljalec
pokopališča mora izdati soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so
objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. Cena za izdajo soglasja zajema le neposredne
stroške izdaje soglasja. Če pri izvedbi del nastanejo upravljalcu pokopališča stroški, jih mora
poravnati naročnik soglasja. Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk,
čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri
upravljalcu priglasiti le termin izvedenih del. Priglasitev je brezplačna. V določenih primerih se v
skladu z odločitvijo upravljalca zaračunajo tudi stroški predpriprave za žarni in enojni grob, ki
zajemajo stroške poglobitve oz. betonske ureditve grobnega mesta z namenom poenotenega
izgleda grobnih mest na pokopališču. Navedena predpriprava se že izvaja na pokopališču v
Gornji Radgoni na zgornjem delu pokopališča za žarni grob in na spodnjem delu za enojni grob.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani sklep obravnava in
sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ceniku letne grobnine,
uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in pogrebne pristojbine na pokopališčih v
Občini Gornja Radgona.

Gornja Radgona, marec 2021
PRIPRAVILA:
Janja Osojnik, dipl. upr. org., l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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PREDLOG
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13popr., 101/13 in 13/18) ter 18. in 69. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na __. redni
seji, dne _____________ sprejel
SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU APRIL – JUNIJ 2021
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornja Radgona (v
nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2021 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020. Obseg
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr. in 101/13; v
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020, v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki
splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun april-junij 2021
________________________________________________________________________________________________________________

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 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

1

2.496.809,27
2.291.338,81
1.985.448,61
1.443.559,00
498.792,65
33.362,81
9.734,15
305.890,20
223.527,48
2.227,16
2.215,92
57.475,57
20.444,07
863,52
/
/

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pror. EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.upor.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

863,52
/
/
/
204.606,94
161.286,27
43.320,67

3.373.196,69
617.753,05
234.080,54
34.088,10
322.748,75
14.300,00
12.535,66
783.924,57
35.263,44
436.196,59
28.486,63
283.977,91
/
1.948.697,39
1.948.697,39
22.821,68
/
/
22.821,68

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-876.387,42
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
___________________________________________________________________________
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun april-junij 2021
________________________________________________________________________________________________________________

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

/

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 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/Konto/Podkonto
Proračun april-junij 2021
________________________________________________________________________________________________________________
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VII. ZADOLŽEVANJE (500)

/

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

/
550.000,00
428.808,97
428.808,97
428.808,97

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
-755.196,39
121.191,03

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE

876.387,42

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA
_________________________________________________________________________________________________________________

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske
prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu,
če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Zakon
o javnih financah, Pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
Zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2020.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo
obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo
obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44.
člena ZJF.
6. člen
(sredstva v obdobju začasnega financiranja občine)
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun
tekočega leta.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži.
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5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
uporablja pa se od 1. aprila do 30. junija 2021 oziroma do pričetka veljave Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021.
Številka: 007-5/2019-U120
Datum: ______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV:
Proračunski načeli enoletnosti proračuna in predhodne potrditve proračuna zahtevata, da je
proračun sprejet za leto, ki je enako koledarskemu in da je sprejet pred začetkom leta, na
katerega se nanaša. Če proračun ni sprejet pravočasno, se financiranje občina začasno
nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto.
Uvedbo začasnega financiranja omogoča 148. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da
se financiranje države oz. občine nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto, če proračun
ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno začeti izvrševati.
Za uvedbo začasnega financiranja občine, se uporabljajo Zakon o javnih financah in Odlok o
proračunu občine za preteklo leto.
Na podlagi 33. člena ZJF je določeno, da je župan pristojen za odločanje o začasnem
financiranju občine. Obdobje začasnega financiranja, za katerega sprejme sklep župan, lahko
traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v času začasnega financiranja, to je v prvih treh
mesecih leta, se obdobje lahko podaljša na predlog župana, s sklepom občinskega sveta.
V obdobju začasnega financiranja se na podlagi 32. člena ZJF, financiranje funkcij občine in
njegovih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za
preteklo leto do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. Za to obdobje
začasnega financiranja je dovoljenja poraba v višini 2.496.809,27 EUR.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo začeti izvajati novih nalog
ali programov, kateri se niso že izvajali v preteklem letu. Nove proračunske postavke se lahko
odpirajo šele v novem proračunu, razen v primerih iz 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih
financah. To pomeni, da se v obdobju začasnega financiranja ne sme začeti z izvajanjem
novih investicijskih projektov.
V obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti, se vključijo v proračun tekočega leta.
Sklep o začasnem financiranju mora biti objavljen pred obdobjem, na katerega se nanaša.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagam, da predloženi sklep o začasnem
financiranju v obdobju od april do junij 2021, obravnava in sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o začasnem financiranju
Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2021.
Gornja Radgona, marec 2021
PRIPRAVILA:
Občinska uprava

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

5

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

Številka: 011-1/2019-ODD-6
Datum: 8. 3. 2021
Odbor za družbene dejavnosti je na podlagi 26. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 53. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016), na 6. seji
dne 8. 3. 2021, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 - prva obravnava
2. Sklep o potrditvi Elaborata o ceni storitve javne službe 24-urna dežurna služba na
območju Občine Gornja Radgona
3. Sklep o ceniku letne grobnine, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in
pogrebne pristojbine na pokopališčih v Občini Gornja Radgona
4. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2021

Na podlagi obravnave je odbor sprejel naslednje sklepe, s katerimi občinskemu svetu daje

mnenja in predloge:
•

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 - prva obravnava

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2021 – prva obravnava, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.
•

Sklep o potrditvi Elaborata o ceni storitve javne službe 24-urna dežurna služba na
območju Občine Gornja Radgona

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o ceni
storitve javne službe 24-urna dežurna služba, s katerim se potrdi predloženi Elaborat o
oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe za leto 2021 (november 2020), ki ga je
izdelal in predlagal izvajalec javne službe Lidija Vrbnjak d.o.o..

•

Sklep o ceniku letne grobnine, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in
pogrebne pristojbine na pokopališčih v Občini Gornja Radgona

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o ceniku letne grobnine, uporabe
pokopališča, pokopaliških objektov in pogrebne pristojbine na pokopališčih v Občini Gornja
Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme z naslednjo dopolnitvijo,
da se do seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v obrazložitvi predloga sklepa
ustrezno popravijo v tabeli navedeni stroški pokopališča v Gornji Radgoni.
•

Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2021

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s sprejetim Programom dela Občinske uprave
vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2021 in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.

PREDSEDNICA ODBORA:
Urška MAUKO TUŠ, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Številka: 011-1/2019-OOPGJS-6
Datum: 8. 3. 2021
Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je na podlagi 26. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 53. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št.
1/2016), na 6. seji dne 8. 3. 2021, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 - prva obravnava
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v
občini Gornja Radgona - skrajšani postopek
3. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnine parc. Št. 117/2, 125/2, 125/4, 1222/2, 1223/2 in 727/1, vse k.o. Gornja
Radgona
4. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi za del enote urejanja prostora z oznako EU 22 na delu zemljišča parc. št.
411/2, k.o. Radvenci (ID1622)
5. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2021

Na podlagi obravnave je odbor sprejel naslednje sklepe, s katerimi občinskemu svetu daje

mnenja in predloge:
•

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 - prva obravnava

Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – prva obravnava, z vsemi prilogami in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi
prilogami.
•

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v
občini Gornja Radgona - skrajšani postopek

Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Gornja
Radgona – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.

•

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnine parc. Št. 117/2, 125/2, 125/4, 1222/2, 1223/2 in 727/1, vse k.o. Gornja
Radgona

Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Sklepa o ukinitvi
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine parc. št. 117/2, 125/2,
125/4, 1222/2, 1223/2 in 727/1, vse k.o. Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
•

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi za del enote urejanja prostora z oznako EU 22 na delu zemljišča parc. št.
411/2, k.o. Radvenci (ID1622)

Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Sklepa o
lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del
enote urejanja prostora z oznako EU 22 na delu zemljišča parc. št. 411/2, k.o. Radvenci
(ID1622) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
•

Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2021

Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe se je seznanil s sprejetim Programom
dela Občinske uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2021
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.
PREDSEDNIK ODBORA:
Branko KOCBEK, l.r.

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

Številka: 011-1/2019-OGKT-6
Datum: 5. 3. 2021
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je na podlagi 26. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 53. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št.
1/2016), na 6. seji dne 5. 3. 2021, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – prva obravnava
2. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2021

Na podlagi obravnave je odbor sprejel naslednje sklepe, s katerim občinskemu svetu daje

mnenja in predloge:
•

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – prva obravnava

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2021 – prva obravnava, z vsemi prilogami in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.
•

Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2021

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se je seznanil s sprejetim Programom dela
Občinske uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2021 in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.

PREDSEDNIK ODBORA:
Konrad NIDERL, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Številka: 011-1/2019-OFP-7
Datum: 9. 3. 2021
Odbor za finance in premoženjska vprašanja je na podlagi 26. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 53. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št.
1/2016), na 7. seji dne 9. 3. 2021, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2019
2. Končno poročilo o izvedbi nadzora Finančnega načrta in Zaključnega računa
Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2019
3. Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja v Gasilski zvezi Gornja Radgona za
leto 2018
4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 - prva obravnava
5. Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel
na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona
6. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2021

Na podlagi obravnav je odbor sprejel naslednje sklepe, s katerimi občinskemu svetu daje

mnenja in predloge:
•

Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2019

Odbor za finance in premoženjska vprašanja se je seznanil s strani nadzornega odbora
posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora poslovanja Zaključnega računa
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 in ga predlaga občinskemu svetu v
seznanitev.
•

Končno poročilo o izvedbi nadzora Finančnega načrta in Zaključnega računa
Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2019

Odbor za finance in premoženjska vprašanja se je seznanil s strani nadzornega odbora
posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora Finančnega načrta in Zaključnega
računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2019 in ga predlaga občinskemu svetu v
seznanitev.

•

Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja v Gasilski zvezi Gornja Radgona za
leto 2018

Odbor za finance in premoženjska vprašanja se je seznanil s strani nadzornega odbora
posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora poslovanja v Gasilski zvezi Gornja
Radgona za leto 2018 in ga predlaga občinskemu svetu v seznanitev.
•

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 - prva obravnava

Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2021 – prva obravnava, z vsemi prilogami in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.
•

Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel
na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona

Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi aktov o
sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena Statuta Občine
Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.
•

Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2021

Odbor za finance in premoženjska vprašanja se je seznanil s sprejetim Programom dela
Občinske uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2021 in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.

PREDSEDNIK ODBORA:
Miroslav NJIVAR, l.r.

