OBČINSKI SVET
Javno objavljeno – 12. 5. 2022

DODATNO GRADIVO
za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
dne 12. 5. 2022

Predloženo je dodatno gradivo k naslednjim točkam predlaganega dnevnega reda:
K tč. 11: Sklep o spremembi Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona
(popravljen naziv točke dnevnega reda, nov predlog sklepa z obrazložitvijo)
K tč. 12: Sklep o spremembi Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode v Občini Gornja Radgona (popravljen naziv točke dnevnega
reda, nov 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, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

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

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona
1. člen
V Sklepu o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2019) se 2. točka v celoti
spremeni tako, da se glasi:
»Občina Gornja Radgona bo za uporabnike z mesečno porabo vode od 0 m3 do vključno 3 m3
subvencionirala 30 % cene omrežnine (cena uporabe javne infrastrukture) ter za uporabnike z
mesečno porabo vode nad 3 m3 do vključno 6 m3 15 % cene omrežnine (cena uporabe javne
infrastrukture) iz dejavnosti občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja
Radgona. Za uporabnike z mesečno porabo vode nad 6 m3 se cena omrežnine ne subvencionira.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, uporabljati
pa se prične s 1. 5. 2022.
Številka: 355-4/2021-U105
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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Obrazložitev:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 5. redni seji, dne 19.12.2019, sprejel Sklep o določitvi
subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2019). S sklepom se je predvidelo
subvencioniranje cene omrežnine za storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva
okolja za oskrbo s pitno vodo za nepridobitne uporabnike (fizičnim osebam in gospodinjstvom) v višini
25 %. Subvencija je vstopila v veljavo po sprejetju Sklepa o potrditvi cene obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Sistemu C (na podlagi skupnega elaborata 2019/2017
o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno
vodo v občinah Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Razkrižje
in Ljutomer, z dne maj 2019), sprejetega na 54. seji Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija
d.o.o., dne 23. 09. 2019 (Uradni list RS, št. 4/2020), to je od 1. 2. 2020.
S sprejemom predloga tega sklepa bi Občina Gornja Radgona uporabnikom (fizičnim osebam in
gospodinjstvom) z mesečno porabo vode od 0 m3 do vključno 3 m3 subvencionirala 30 % cene
omrežnine (cena uporabe javne infrastrukture) ter za uporabnike z mesečno porabo vode nad 3 m3 do
vključno 6 m3 15 % cene omrežnine (cena uporabe javne infrastrukture).
Če primerjamo tabeli 1 in 2, znaša višina veljavne subvencije omrežnine oskrbe s pitno vodo mesečno
približno 7.000 €, višina predlagane subvencije omrežnine oskrbe s pitno vodo mesečno pa približno
3.100 €. Razlika v subvenciji med veljavno in predlagano pri omrežnini oskrbe s pitno vodo za 8
mesecev znaša približno 31.200 €.
Skupni znesek subvencije, izračunan na podlagi % sprejete subvencije iz 1. člena tega sklepa, bo
zagotovljen v proračunu Občine Gornja Radgona ter se bo nakazoval izvajalcu javne službe v skladu
s tem sklepom.
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SUBVENCIONIRANJE OMREŽNINE IZ PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA
* oskrba s pitno vodo
KOMUNALA RADGONA
od 0 do vključno 3 m3
nad 3 do vključno 6 m3
nad 6 m3

2827 OM
696
662
1469

DELEŽ
24,62%
23,42%
51,96%

MARIBORSKI VODOVOD
od 0 do vključno 3 m3
nad 3 do vključno 6 m3
nad 6 m3

456 OM
149
64
243

32,68%
14,04%
53,29%

Tabela 1: Predlagana nova subvencija omrežnine oskrbe s pitno vodo
PREDLAGANA
ŠTEVILO OM OMREŽNINA SUBVENCIJA
od 0 do vključno 3 m3
845
8,5274
30,00%
nad 3 do vključno 6 m3
726
8,5274
15,00%
nad 6 m3
1712
8,5274
0,00%
SKUPAJ
3283

SUBVENCIJA
SUBVENCIJA OBČINE 8 MESECEV
OBČINE/MESEC
(maj-december 2022)
2.161,70 €
17.293,57 €
928,63 €
7.429,07 €
0,00 €
0,00 €
3.090,33 €
24.722,64 €

Tabela 2: Obstoječa veljavna subvencija omrežnine oskrbe s pitno vodo
VELJAVNA
SUBVENCIJA
SUBVENCIJA OBČINE 8 MESECEV
OBČINE/MESEC
(maj-december 2022)
ŠTEVILO OM OMREŽNINA SUBVENCIJA
od 0 do vključno 3 m3
845
8,5274
25,00%
1.801,41 €
14.411,31 €
nad 3 do vključno 6 m3
726
8,5274
25,00%
1.547,72 €
12.381,78 €
nad 6 m3
1712
8,5274
25,00%
3.649,73 €
29.197,82 €
SKUPAJ
3283
6.998,86 €
55.990,91 €

Na podlagi navedenega predlagamo, da Občinski svet Občine Gornja Radgona obravnava predlog
sklepa in ga sprejme v predloženem besedilu.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi
subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini
Gornja Radgona.

V Gornji Radgoni, 12. maj 2022
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PRIPRAVILA:
Občinska uprava
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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

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

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode v občini Gornja Radgona
1. člen
V Sklepu o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 1/2019) se prvi odstavek 1. člena v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Občina Gornja Radgona bo za uporabnike z mesečno količino odpadne vode od 0 m3 do vključno 3
m3 subvencionirala 30 % cene omrežnine (cena uporabe javne infrastrukture) ter za uporabnike z
mesečno količino odpadne vode nad 3 m3 do vključno 6 m3 15 % cene omrežnine (cena uporabe
javne infrastrukture) iz dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju občine Gornja Radgona. Za uporabnike z mesečno
količino odpadne vode nad 6 m3 se cena omrežnine ne subvencionira.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
uporabljati pa se začne s 1. 5. 2022.
Številka: 354-10/2011-U132
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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Obrazložitev:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 1. izredni seji, dne 14.3.2019, sprejel Sklep o določitvi
subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske vode v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2019). S sklepom se je predvidelo subvencioniranje cene omrežnine iz dejavnosti
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, v
višini 30% cene omrežnine.
S sprejemom tega sklepa bi Občina Gornja Radgona fizičnim osebam in gospodinjstvom z mesečno
količino odpadne vode od 0 m3 do vključno 3 m3 subvencionirala 30 % cene omrežnine ter za
uporabnike z mesečno količino odpadne vode nad 3 m3 do vključno 6 m3 15 % cene omrežnine iz
dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
vod na območju občine Gornja Radgona. Za uporabnike z mesečno količino odpadne vode nad 6 m3
se subvencija ukine.
Če primerjamo tabeli 3 in 4 znaša višina veljavne subvencije omrežnine odvajanja mesečno približno
3.000 €, višina predlagane subvencije omrežnine odvajanja mesečno pa približno 1.000 €. Razlika v
subvenciji med veljavno in predlagano pri omrežnini odvajanja za 8 mesecev znaša približno 19.000
€. Pri primerjavi tabel 5 in 6 znaša višina veljavne subvencije omrežnine čiščenja mesečno približno
21.000 €, višina predlagane subvencije omrežnine čiščenja pa mesečno približno 6.700 €. Razlika v
subvenciji med veljavno in predlagano pri omrežnini čiščenja za 8 mesecev znaša približno 13.800 €.
Skupni znesek subvencije, izračunan na podlagi % sprejete subvencije iz 1. člena tega sklepa, bo
zagotovljen v proračunu Občine Gornja Radgona ter se bo nakazoval izvajalcu javne službe,
Komunala Radgona d.o.o., v skladu s tem sklepom in posebno pogodbo.
SUBVENCIONIRANJE OMREŽNINE IZ PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA
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Na podlagi navedenega predlagamo, da Občinski svet Občine Gornja Radgona obravnava predlog
sklepa in ga sprejme v predloženem besedilu.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi
subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske vode v občini Gornja Radgona

V Gornji Radgoni, 12. maj 2022
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PRIPRAVILA:
Občinska uprava
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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-10
Datum: 5. 5. 2022
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 10.
seji dne 5. 5. 2022, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Končno poročilo o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev v Osnovni šoli dr.
Antona Trstenjaka in Vrtca pri Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za leto
2020
2. Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja v Rdečem križu Slovenije – Območno
združenje (RKS-OZ) Gornja Radgona za leto 2020
3. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021 –
skrajšani postopek
4. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2022
Na podlagi obravnave je odbor sprejel naslednje sklepe, s katerimi občinskemu svetu daje

mnenja in predloge:
•

Končno poročilo o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev v Osnovni šoli dr.
Antona Trstenjaka in Vrtca pri Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za leto
2020

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s strani nadzornega odbora posredovanim
Končnim poročilom o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev v Osnovni šoli dr.
Antona Trstenjaka in Vrtca pri Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za leto 2020 in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.
•

Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja v Rdečem križu Slovenije – Območno
združenje (RKS-OZ) Gornja Radgona za leto 2020

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s strani nadzornega odbora posredovanim
Končnim poročilom o izvedbi nadzora poslovanja v Rdečem križu Slovenije – Območno
združenje (RKS-OZ) Gornja Radgona za leto 2020 in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme na znanje.

•

Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021 –
skrajšani postopek

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

Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2022

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s sprejetim Programom dela Občinske uprave
vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2022 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-10
Datum: 9. 5. 2022
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 10. seji dne 9. 5. 2022, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora GR
27 (stanovanjska soseska) - druga obravnava
2. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v občini Gornja
Radgona – predlog
3. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021 –
skrajšani postopek
4. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. –
prva obravnava
5. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2022
Na podlagi obravnave je odbor sprejel naslednje sklepe, s katerimi občinskemu svetu daje

mnenja in predloge:
•

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora GR
27 (stanovanjska soseska) - druga obravnava

Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska
soseska) – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini vključno s sledečimi dopolnitvami:
‒ v 12. členu predloga odloka se v prvem (1) odstavku v predzadnji alineji »streha:« za
besedo »enokapna« doda beseda »štirikapna«;
‒ v 18. členu predloga odloka se v prvem (1) odstavku besedilo »javno vodovodno omrežje
s priključki« nadomesti z besedilom »javno vodovodno omrežje s prečrpališčem in s
priključki«.

•

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v občini Gornja
Radgona – predlog

Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Pravilnika o
tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v občini Gornja Radgona in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini vključno s sledečo
dopolnitvijo, da se v 42. členu predloga pravilnika v prvem (1) odstavku na koncu tretje
alineje za besedo »ocene«, doda besedilo »v roku 6 mesecev«.
•

Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021 –
skrajšani postopek

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

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. –
prva obravnava

Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – prva obravnava in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini s predlagano
dopolnitvijo, da naj javna obravnava predloga odloka traja 30 dni.
•

Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2022

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 2022
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje. Odbor predlaga, da se v
program dela uvrsti tudi nov Pravilnik o računovodstvu Občine Gornja Radgona.

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-10
Datum: 5. 5. 2022

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 10. seji dne 5. 5. 2022, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
•
•

Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021 –
skrajšani postopek
Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2022

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

mnenja in predloge:
•

Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021 skrajšani postopek

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o Zaključnem
računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021 - skrajšani postopek in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi bilancami in
prilogami.
•

Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2022

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 2022 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-11
Datum: 10. 5. 2022

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 11. seji dne 10. 5. 2022, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Končno poročilo o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev v Osnovni šoli dr.
Antona Trstenjaka in Vrtca pri Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za leto
2020
2. Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja v Rdečem križu Slovenije – Območno
združenje (RKS-OZ) Gornja Radgona za leto 2020
3. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021 –
skrajšani postopek
4. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gornja Radgona
5. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode v Občini Gornja Radgona
6. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za 7 navedenih
nepremičnin v lasti občine)
7. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2022
Na podlagi obravnav je odbor sprejel naslednje sklepe, s katerimi občinskemu svetu daje

mnenja in predloge:
•

Končno poročilo o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev v Osnovni šoli dr.
Antona Trstenjaka in Vrtca pri Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za leto
2020

Odbor za finance in premoženjska vprašanja se je seznanil s strani nadzornega odbora
posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev v Osnovni
šoli dr. Antona Trstenjaka in Vrtca pri Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za leto
2020 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.

•

Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja v Rdečem križu Slovenije – Območno
združenje (RKS-OZ) Gornja Radgona za leto 2020

Odbor za finance in premoženjska vprašanja se je seznanil s strani nadzornega odbora
posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora poslovanja v Rdečem križu Slovenije –
Območno združenje (RKS-OZ) Gornja Radgona za leto 2020 in predlaga občinskemu svetu,
da ga obravnava in sprejme na znanje.
•

Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021 –
skrajšani postopek

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

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gornja Radgona

Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Sklepa o prenehanju
veljavnosti Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da se ta
predlog nadomesti z novim sklepom, s katerim se veljavna subvencija ne ukine ampak se
spremeni na sledeč način, da se subvencija dodeli v delu, ki se nanaša na ceno omrežnine, in
sicer na mesečnem nivoju:
- za uporabnike z mesečno porabo do vključno 3 m3 vode subvencija v višini 30 %,
- za uporabnike z mesečno porabo nad 3 m3 do vključno 6 m3 subvencija v višini 15 %,
- za uporabnike z mesečno porabo nad 6 m3 se subvencija ukine.
•

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode v Občini Gornja Radgona

Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Sklepa o prenehanju
veljavnosti Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Gornja Radgona
in predlaga občinskemu svetu, da se ta predlog nadomesti z novim sklepom, s katerim se
veljavna subvencija ne ukine ampak se spremeni na sledeč način, da se bo subvencionirala
cena omrežnine na mesečnem nivoju:
- za uporabnike z mesečno porabo do vključno 3 m3 vode subvencija v višini 30 %,
- za uporabnike z mesečno porabo nad 3 m3 do vključno 6 m3 subvencija v višini 15 %,
- za uporabnike z mesečno porabo nad 6 m3 se subvencija ukine.

•

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za 7 navedenih
nepremičnin v lasti občine)

Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Sklepa o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim se ukine status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na parc. št. 951/4, k.o. Črešnjevci, parc. št. 733/1 in 733/2, obe k.o.
Radvenci, parc. št. 490/7 in 548/2, obe k.o. Lastomerci ter parc. št. 1259/19, k.o. Spodnja
Ščavnica, ki v naravi več ne predstavljajo delov občinskih cest, ter na parc. št. 1259/9, k.o.
Spodnja Ščavnica, ki v naravi predstavlja del državne ceste 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 2022

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 2022 in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.

PREDSEDNIK ODBORA:
Miroslav NJIVAR, l.r.

