5.

DOPISNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA
OBČINE GORNJA RADGONA

TRAJA OD 28. 7. DO 12. 8. 2021

OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 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

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: 013-2/2018-OS/5DS-U112
Datum: 28. 7. 2021
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) ter 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

SKLICUJEM
5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki traja do 12. avgusta 2021 do 15.00 ure.
Za sejo je določen naslednji DNEVNI RED:
1. Sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev v načrtu razvojnih programov občine v letu
2022 za financiranje projekta »Mrliška vežica Negova«
Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o pomembni zadevi, za katero je
potrebna odločitev občinskega sveta.
Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja
Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k
določeni točki dnevnega reda.
NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Članice in člani občinskega sveta glasujejo o predloge sklepa tako, da se v času poteka seje
pri točki določenega dnevnega reda opredelijo in glasujejo: »ZA« ali »PROTI«. Seja bo
zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta oziroma s potekom
sklicane dopisne seje.
Glasuje se o predlogu sklepa k točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se v času trajanja
dopisne seje opravi z glasovanjem po elektronski pošti (pisna opredelitev glasu poslana na enaslov: obcina@gor-radgona.si) ali s pisno opredelitvijo glasu dostavljeno na sedež občine v
glavno pisarno. Za pravočasne se štejejo vsi pisni opredeljeni glasovi, ki bodo prispeli v
glavno pisarno občine v času trajanja seje.
Prosimo za vaše sodelovanje.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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Vabilo prejmejo:
− članice in člani občinskega sveta (po e-pošti)
− župan
− direktor in uslužbenci občinske uprave
– krajevne skupnosti v občini (po e-pošti)
– nadzorni odbor občine (v vednost) (po e-pošti)
– sredstva javnega obveščanja (po e-pošti)
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PREDLOG
OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Številka: 007-5/2019-U120
Datum: _______________

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

SKLEP
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme in potrjuje, da se za financiranje projekta
»MRLIŠKA VEŽICA NEGOVA« v skladu s predvideno finančno konstrukcijo v Načrtu
razvojnih programov proračuna občine Gornja Radgona za obdobje 2021-2024 pod številko
projekta »OB029-20-0002 Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova«, zagotovijo v
letih 2021 in 2022 lastna proračunska sredstva v skupni višini 300.000,00 EUR, in sicer na
način, da se v sprejeti NRP 2021-2024 v letu 2022 doda vrednost v višini 200.000,00 EUR,
kar ne vpliva na sprejeti proračun v letu 2021.
2. Ta sklep začne veljati takoj in se v takšni sprejeti vsebini kot obvezni sestavni del vključi v
Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 ter njegove bilance in priloge.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV:
Investicija – projekt »MRLIŠKA VEŽICA NEGOVA« predvideva izvedbo mrliške vežice na
pokopališču Negova v celotni višini 300.000,00 EUR. Obstoječa mrliška vežica, ki je na
pokopališču v naselju Negova, parc. št. 779/2, k.o. Negova, je v dotrajanem stanju, zaradi česar
želi Občina Gornja Radgona izgraditi novo mrliško vežico na zemljišču parc. št.: 780/3 k.o.
Negova. Zemljišče, kjer se bo vršila obravnavana novo gradnja, s parc. št.: 780/3 se nahaja v
kraju Negova. Zemljišče je veliko 5934,0 m² in se nahaja v katastrski občini Negova (208).
Mrliška vežica Negova je predvidena na jugovzhodni strani predmetnega zemljišča, ter je
skupnih tlorisnih dimenzij 16,9x16,2m, pritlične etažnosti (P, ostrešje je v celoti neizkoriščeno).
Predmetni objekt je v prostor umeščen s potekom daljše stranice in slemena v smeri
severovzhod – jugozahod. Predmetni objekt je zasnovan kot pritlična stavba (P), sestavljena iz
dvokapnih strešin, naklona 40°, ter predela ravne strehe, krite s Siko. Osnovno tlorisno obliko
predstavlja pravokotnik z dolžinami stranic 16,9 x 16,2m.
Projektantska ocenjena vrednost celotne izvedbe je 300.000,00 EUR.
V proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 je za izvedbo mrliške vežice v Negovi
zagotovljenih 100.000,00 EUR, in sicer na PP 040330, konto 420401, NRP OB029-20-0002.
Na podlagi navedenega ugotavljamo, da bi v skladu s pravili javnega naročanja in na podlagi
zapisanega, bilo potrebno javno naročilo izvesti v dveh delih (posebej za leto 2021 in posebej za
leto 2022), zaradi česar se pojavi tveganje izbora dveh različnih izvajalcev gradnje.
Na podlagi navedene ugotovitve se predlaga, da se za financiranje projekta »MRLIŠKA
VEŽICA NEGOVA« v skladu s predvideno finančno konstrukcijo zagotovijo proračunska
sredstva v Načrtu razvojnih programov 2021-2024 v skupni višini 300.000,00 EUR, in sicer
100.000,00 EUR v letu 2021 in 200.000,00 EUR v letu 2022.
S tem se zagotovi izvajanje postopka javnega naročila in izvedba v celotni predvideni vrednosti.
Splošni cilji investicije so:
Gradnja nove mrliške vežice na zemljišču parc. št.: 780/3 k.o. Negova.
Operativni cilji investicije so:
Novogradnja, kamor sodijo:
→ gradnja celotnega objekta,
→ nadzor nad gradnjo,
→ delo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,
→ izdelava varnostnega načrta.
OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
Projektantska vrednost investicije znaša 300.000,00 z DDV.
TERMINSKI PLAN INVESTICIJE
Občina bo v letu 2021 izvedle naslednja dela:
- izbira nadzornika za gradnjo,
- izbira koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,
- izdelava varnostnega načrta,
- izbira izvajalca in pričetek izvedbe gradnje.
2

Občina bo v letu 2022 izvedle naslednja dela:
- dokončanje vseh gradbenih del,
- pridobitev uporabnega dovoljenja.
Dokončanje del bo najkasneje do 31. 12. 2022.
PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA
Predmetno investicijo bo Občina Gornja Radgona v celoti financirala z lastnimi proračunskimi
sredstvi.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani sklep obravnava in
sprejme.

V Gornji Radgoni, julij 2021
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PRIPRAVILA:
Občinska uprava
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Prikaz predvidene dopolnitve trenutno veljavnega Načrta razvojnih programov proračuna občine Gornja Radgona za obdobje 2021-2024:
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