URADNO GLASIL O OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 75 DNE 31. 12. 2012
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2,
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
76/2008, 79/2009, 51/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
430 Investicijski transferi
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN, 107/2010) in 105. člena Statuta III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji
12. redni seji, dne 20.12.2012 sprejel
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Gornja Radgona za leto 2013 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 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.641.550
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.630.830
70 DAVČNI PRIHODKI
5.805.833
700 Davki na dohodek in dobiček
4.900.878
703 Davki na premoženje
646.855
704 Domači davki na blago in storitve
258.100
706 Drugi davki
/
71 NEDAVČNI PRIHODKI
824.997
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
542.910
711 Takse in pristojbine
1.500
712 Globe in druge denarne kazni
30.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
81.600
714 Drugi nedavčni prihodki
168.287
72 KAPITALSKI PRIHODKI
196.088
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
87.779
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 108.308
73 PREJETE DONACIJE
/
730 Prejete donacije iz domačih virov
/
731 Prejete donacije iz tujine
/
74 TRANSFERNI PRIHODKI
3.814.633
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
844.031
741 Prejeta sredstva iz proračuna EU
2.970.601
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.104.705
40 TEKOČI ODHODKI
2.763.716
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
606.027
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
97.044
402 Izdatki za blago in storitve
1.929.653
403 Plačila domačih obresti
50.992
409 Rezerve
80.000
41 TEKOČI TRANSFERI
3.370.404
410 Subvencije
112.400
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.646.996
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
504.701
413 Drugi tekoči domači transferi
1.106.308
414 Tekoči transferi v tujino
/
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
10.920.818
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.920.818

49.766
/
49.766
- 6.463.155

Skupina / podskupina kontov
Proračun leta 2013
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
/
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
/
750 Prejeta vračila danih posojil
22.691
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.)
22.691/
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2013

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

6.574.519
6.574.519
6.574.519
195.665
195.665
195.665
- 61.610
6.378.854

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2012
61.610
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.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 75 DNE 31. 12. 2012
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega
odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
>
prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
>
prihodki iz naslova okoljskih dajatev,
>
prihodki iz naslova požarne takse,
>
prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna,
>
prihodki iz naslova rudarske rente,
>
donacije,
>
prispevki soinvestitorjev,
>
prihodki KS iz naslova najemnin za grobove,
>
drugi namenski prihodki sofinancerjev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren
namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun
tekočega leta.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi: občinski svet, župan, nadzorni
odbor, občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za uporabo sredstev
proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke proračuna porabiti v skladu
z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
7. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih
skupnosti in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov
krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki sveta krajevnih skupnosti. Predsednik
sveta krajevne skupnosti si za pravne posle v vrednosti nad 2.086,00 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.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se
zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
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investicijske odhodke in investicijske transfere (K - 41 in K - 42) ne sme presegati 70
% pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2013.
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 2013.
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 % oziroma 30.000,00 eur v nominalnem
znesku, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi
iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega
sveta.
13. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela
posameznega proračunskega uporabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali
poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika
namenjena v občinskem proračunu. Na podlagi predloženega programa dela se lahko
vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog
župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz splošne
proračunske rezervacije. V primeru prenehanja financiranja posameznega
proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v
proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s
pogodbo.

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.

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.

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.

Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta
namen določena sredstva v proračunu.

15. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o
javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 30.000,00 EUR.

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

16. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
vete, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka tega člena do višine 25.000,00
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.
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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.

-
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financiranje investicije v vodovodno omrežje sistema C – 258.440,85 eur,
financiranje investicije v izgradnjo večnamenske dvorane – 148.500,00 eur,
financiranje investicije v izgradnjo slačilnic na TŠC Trate – 550.000,00 eur,
financiranje investicije v Mladinski center in druge manjše investicije – 91.051,10 eur.

Občina ne bo izdajala poroštev za javne zavode in javna podjetja.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega
uporabnika.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2014, če bo začasno
18. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanja proračuna financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
26. člen
občine ali najame posojilo največ 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
konca proračunskega leta.
Radgona, lokalni časopis Prepih.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o
Številka: 007-6/2012-U120
tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
Gornja Radgona, 21.12.2012
ŽUPAN
19. člen
OBČINE
GORNJA
RADGONA
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali
Anton KAMPUŠ, l.r
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 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2,
76/2008, 79/2009, 51/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
proračunska sredstva.
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/
07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN, 107/2010) in 105. člena Statuta
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet. Če proračuna ni možno Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na
svoji 12. redni seji, dne 20.12.2012 sprejel
20. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se
ODLOK O PRORAČUNU
lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2014
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno
s predpisom ministra, pristojnega za finance.
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
4. NADZOR
S tem odlokom se za Občino Gornja Radgona za leto 2014 določa višina proračuna,
21. člen
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
Nadzor nad poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona v
skladu z zakonom in statutom.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih
2. člen
ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji
omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi do ravni podkontov.
vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor
mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
22. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki
porabe. Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za
Skupina / podskupina kontov
preteklo leto dostaviti do konca februarja tekočega leta.

v EUR

Proračun leta 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.128.771
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.618.820
70 DAVČNI PRIHODKI
5.805.833
700 Davki na dohodek in dobiček
4.900.878
703 Davki na premoženje
646.855
704 Domači davki na blago in storitve
258.100
23. člen
706 Drugi davki
/
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko
71 NEDAVČNI PRIHODKI
812.987
župan dolžniku do višine 4.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
542.787
711 Takse in pristojbine
1.500
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
712 Globe in druge denarne kazni
34.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
81.600
24. člen
714 Drugi nedavčni prihodki
152.400
Občina Gornja Radgona se bo v letu 2013 dolgoročno zadolžila za naslednje namene:
72 KAPITALSKI PRIHODKI
/
- predfinanciranje projekta SKUPAJ – 698.376,77 eur,
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
/
- predfinanciranje izgradnje nizkoenergijskega vrtca Gornja Radgona721 Prihodki od prodaje zalog
/
Črešnjevci – 95.836,00 eur,
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
/
- financiranje izgradnje cest po 21.členu Zakona o financiranju občin (ZFO)
73 PREJETE DONACIJE
/
– 278.301,00 eur,
730 Prejete donacije iz domačih virov
/
- financiranje investicije izgradnja čistilne naprave – 4.454.013,20 eur,
731 Prejete donacije iz tujine
/
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.
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74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1.509.951
453.854
1.056.098
13.105.709
2.801.807
606.027
97.044
1.967.748
50.989
80.000
3.299.923
112.400
1.663.096
465.018
1.059.409
/
6.956.792
6.956.792
47.187
/
47.187
- 4.976.938

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan
oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega
odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
>
prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
>
prihodki iz naslova okoljskih dajatev,
>
prihodki iz naslova požarne takse,
>
prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna,
>
prihodki iz naslova rudarske rente,
>
donacije,
>
prispevki soinvestitorjev,
>
prihodki KS iz naslova najemnin za grobove,
>
drugi namenski prihodki sofinancerjev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren
namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun
tekočega leta.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov
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Proračun leta 2014

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.)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi: občinski svet, župan, nadzorni
odbor, občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za uporabo sredstev
proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke proračuna porabiti v skladu z
zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
7. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti
in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih
skupnosti so odgovorni predsedniki sveta krajevnih skupnosti. Predsednik sveta
krajevne skupnosti si za pravne posle v vrednosti nad 2.086,00 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.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se
C. RAČUN FINANCIRANJA
zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Skupina / podskupina kontov
Proračun leta 2014 Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s
pogodbo.
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
6.183.507
9. člen
50 ZADOLŽEVANJE
6.183.507
500 Domače zadolževanje
6.183.507 Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.268.179 proračuna za namene, opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov le do višine sredstev,
55 ODPLAČILA DOLGA
1.268.179 ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu.
550 Odplačila domačega dolga
1.268.179
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta
namen določena sredstva v proračunu.
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- 61.610
10. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
4.915.328 proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2013
61.610 proračunske porabe v okviru proračunskega uporabnika odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih skupnosti pa sveti krajevnih
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so
skupnosti, ki o tem sproti obveščajo župana.
razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne
O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračuna in ob zaključnem računu.
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
11. člen
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih
Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornja
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
Radgona.
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
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investicijske odhodke in investicijske transfere (K - 41 in K - 42) ne sme presegati 70
% pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2014.
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 2014.
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 % oziroma 30.000,00 eur v nominalnem
znesku, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi
iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega
sveta.
13. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela
posameznega proračunskega uporabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali
poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika
namenjena v občinskem proračunu. Na podlagi predloženega programa dela se lahko
vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog
župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz splošne
proračunske rezervacije. V primeru prenehanja financiranja posameznega
proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v
proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
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.
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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, ki mora o
tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
19. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali
zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko
župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja
zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi
proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet. Če proračuna ni možno
uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
20. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se
lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti 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.

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
23. člen
storitev in nabav.
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.
15. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 50.000,00 EUR.
24. člen
16. člen
Občina Gornja Radgona se bo v letu 2014 dolgoročno zadolžila za naslednje namene:
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo - financiranje izgradnje cest – 655.000,00 eur,
posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan - financiranje investicije izgradnja čistilne naprave – 4.196.013,18 eur,
vete, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske financiranje investicije v vodovodno omrežje sistema C – 488.827,00 eur,
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
financiranje investicije v izgradnjo večnamenske dvorane – 170.000,00 eur,
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev financiranje investicije v izgradnjo slačilnic na TŠC Trate – 550.000,00 eur,
proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka tega člena do višine 25.000,00 - financiranje investicije v Mladinski center in druge manjše investicije – 123.666,32 eur.
EUR župan in o tem s pismenimi poročili obvešča občinski svet.
V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeno višino Občina ne bo izdajala poroštev za javne zavode in javna podjetja.
odloča občinski svet s posebnim odlokom.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak
25. člen
zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2015, če bo začasno
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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
26. člen
ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Radgona, lokalni časopis Prepih.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega Številka: 007-7/2012-U120
Gornja Radgona, 21.12.2012
uporabnika.
ŽUPAN
18. člen
OBČINE GORNJA RADGONA
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanja proračuna
Anton KAMPUŠ, l.r.
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Na podlagi 11. člena in 36. do 40. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06) ter 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na 12. redni seji dne 20.12.2012 sprejel

naprav, ki so predmet koncesije),
–
da pripravi in predloži ceno in strukturo cene za ves čas trajanja koncesije,
–
da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije
na dolgi rok pred pridobivanjem dobička na vložena sredstva,
–
da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za odgovornosti za škodo,
ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo on sam ali kdo drug, ki
ODLOK
bo delal v njegovem imenu, koncedentu ali tretjim osebam,
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
–
da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse
Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona
obveznosti iz tega odloka in pogoje iz razpisne dokumentacije,
–
da predloži garancijo za kontinuirano in kvalitetno izvajanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
koncesionirane dejavnosti,
–
da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in
1. člen
standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih
S tem aktom Občina Gornja Radgona (koncedent) ugotavlja javni interes za izvedbo organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva v skladu s svojimi zakonskimi –
in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
pristojnostmi in določa način podelitve koncesije storitev za gradnjo in oddajanje objekta
v uporabo ter določa pogoje za oddajo koncesije.
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI
Odlok določa predvsem:
1.
dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja pravic in obveznosti iz
7. člen
naslova projekta in območje njenega izvajanja,
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno2.
pogoje, ki jih mora izpolniti zasebni partner (v nadaljevanju: koncesionar), zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja
3.
splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak
4.
začetek in čas trajanja koncesije,
izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni
5.
način financiranja koncesionirane dejavnosti,
partner mora s pogodbo prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega projekta
6.
način podelitve koncesije,
javno-zasebnega partnerstva, tveganje gradnje in iz njega izhajajoča tveganja, tveganja
7.
nadzor nad izvajanjem koncesije,
zagotavljanja storitev, tveganja racionalne rabe energije in tveganja obsega tekočega
8.
prenehanje koncesijskega razmerja,
vzdrževanja. Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti
9.
druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti.
mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
–
zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev ter
nemoteno izvajanje dejavnosti uporabnikov,
2. člen
–
izvajati storitve tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih
Predmet koncesije je opravljanje storitev gradnje in obratovanja objekta Večnamenska
poda v javnem interesu in potreb uporabnikov,
športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona, ki jih koncesionar v obliki uporabe športnega –
upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter
objekta zaračunava uporabnikom. Območje izvajanja koncesije je določeno s
normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
koncedentovo projektno nalogo.
–
predložiti koncedentu letno poročilo o koncesionirani dejavnosti,
–
na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in f
3. člen
inančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti oziroma svojim
Koncesija zajema zlasti:
delom,
gradnjo v skladu s projektno nalogo, s katero razpolaga koncedent,
–
prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno koncedentu in drugim, z
tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi,
izvajanjem koncesionirane dejavnosti,
energetsko upravljanje objekta v koncesijski dobi,
–
po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last in posest
zavarovanje objekta,
objekt, na katerem bo izvajal koncesionirano dejavnost,
dajanje prostorov objekta v uporabo uporabnikom.
–
ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije.
II. PREDMET KONCESIJE IN UPORABNIKI STORITEV

Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – obratuj –
prenesi v posest in last).

V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

8. člen
4. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita v koncesijski pogodbi.
Uporabniki predmeta koncesije so javni zavodi na področju predšolske in Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe in traja 1 + 15 let
osnovnošolske vzgoje in izobraževanja, drugi javni zavodi, društva, vsi iz Občine Gornja (eno leto za izgradnjo objekta in 15 let dajanja objekta v uporabo).
Radgona in druge zainteresirane pravne ter fizične osebe, vsi kot uporabniki prostorov
objekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona.
VI. NAČIN FINANCIRANJA KONCESIJE
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja izvajanje koncesionirane
dejavnosti in koncedentu posreduje svojo oceno izvajanja koncesionirane dejavnosti.
9. člen
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

Izvajanje koncesije se financira z zaračunavanjem storitev koncesionirane dejavnosti
uporabnikom storitev (tretjim osebam) in se natančneje opredeli s koncesijsko pogodbo.

5. člen
VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega prava oziroma skupno več
fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba,
10. člen
če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l.
Sloveniji.
RS, št. 127/2006). Merila za izbor koncesionarja so določena v javnem razpisu.
Javni razpis vsebuje navedbe o:
6. člen
izvedbi projekta na način javno-zasebnega partnerstva,
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
imenu oziroma firmi in sedežu javnega partnerja,
–
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in aktu o javno-zasebnem
–
da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije,
partnerstvu,
iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za uporabnike,
predmetu, naravi in obsegu ter območju javno-zasebnega partnerstva,
–
da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je
začetku in trajanju javno-zasebnega partnerstva,
predmet koncesije,
postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
–
da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi dostopu do razpisne dokumentacije,
za izvajanje koncesije (načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje objekta in kraju, roku in pogojih za predložitev ponudb,
zahtevah glede vsebine ponudb,

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 75 DNE 31. 12. 2012
-

pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati koncesionar in dokazilih
o njihovem izpolnjevanju,
pogojih za predložitev skupne ponudbe,
merilih za izbiro najugodnejše ponudbe,
naslov, datum in uro odpiranja ponudb,
roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
o odgovorni osebi za dajanje informacij,
druge navedbe.
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Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za odpravo kršitev. Roki se določijo
v koncesijski pogodbi.
Koncedent bo v primeru stečaja koncesionarja uveljavljal izločitveno pravico, skladno
z 81. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONARNE DEJAVNOSTI

18. člen
Vstop v koncesijsko razmerje namesto koncesionarja je možen samo s pisno privolitvijo
11. člen
koncedenta.
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan v skladu z 52. členom Zakona Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob
o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS, št. 127/2006). Komisija odloča z glasovanjem. nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki
Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.
bi nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi
Komisija pripravi končno poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki je podlaga za sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
potrditev na občinskem svetu in za izdajo sklepa o izbiri koncesionarja. Sklep o izbiri
izda direktor občinske uprave. V imenu koncedenta župan sklene koncesijsko pogodbo
19. člen
z izbranim koncesionarjem. V koncesijski pogodbi se podrobneje uredijo vsa razmerja Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem koncesionirane dejavnosti se določi
med koncedentom in koncesionarjem.
s koncesijsko pogodbo.
12. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena od ponudb zanj ni sprejemljiva,
ne izbere koncesionarja.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

XI. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih.

13. člen
Številka: 007-9/2012-U103
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo organi koncedenta in občinska uprava. Datum: 21.12.2012
Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta podati poročilo o opravljanju
ŽUPAN
dejavnosti iz koncesijske pogodbe in dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega
OBČINE GORNJA RADGONA
poslovanja, ki se nanaša na koncesijo. Koncesionar mora koncedentu predati letno
Anton KAMPUŠ, l.r.
poročilo o izvajanju koncesije za preteklo leto najkasneje do 15. aprila.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo pristojne inšpekcijske službe. Na podlagi 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 20.
člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – uradno prečiščeno besedilo in št. 47 z dne
01.12.2008) v skladu z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
14. člen
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) in Zakona o gospodarskih javnih
s prenehanjem koncesijske pogodbe,
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
z odkupom koncesije,
ZUKN in 57/11) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 12. redni seji, dne
z odvzemom koncesije,
20.12.2012 sprejel
v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
Koncesijska pogodba preneha:
po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je pogodbene
stranke pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšajo,
z razdrtjem.

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013

I.
Občina Gornja Radgona bo ceno storitve javne službe odlaganja preostankov
Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih hujših kršitev koncesijske predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe
pogodbe, kot so neizvajanje koncesionirane dejavnosti oziroma njeno izvajanje v javne infrastrukture, subvencionirala v višini 20 %.
nasprotju z določili tega akta ali koncesijske pogodbe, neizpolnjevanje predpisanih
II.
pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti, neustrezno vzdrževanje objekta in
Občina Gornja Radgona bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture le za
neizpolnjevanje prevzetih obveznosti, določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo
pridobitne dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona. Sredstva subvencije bo
ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
občina pokrila iz sredstev občinskega proračuna.
16. člen
III.
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati
koncesijsko dejavnost pred potekom časa trajanje koncesije, izvajanje koncesionirane Sredstva subvencije bo Občina Gornja Radgona nakazovala javnemu podjetju Center
dejavnosti pa prevzame koncedent. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe obdelave in
odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi
koncesijsko pogodbo.
posebej sklenjene pogodbe.
17. člen
IV.
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe:
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
Radgona, lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 01.01.2013 naprej.
če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, t
orej tako, da so povzročene motnje v izvajanju osnovnih dejavnosti na
Številka: 354-2/2012-U105
področju športa,
Datum: 21.12.2012
zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih predpisov ali
določil koncesijske pogodbe,
ŽUPAN
če koncesionar pri svoji dejavnosti ne spoštuje standardov na področju
OBČINE GORNJA RADGONA
športa ali navodil koncedenta,
Anton KAMPUŠ, l.r.
če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
v primeru stečaja koncesionarja.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 75 DNE 31. 12. 2012
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 - UPB,
14/2005 - popr., 93/2005 - TVMS, 111/2005 - odl. US in 126/2007, 108/2009,
20/2011 - sodba US in 57/2012 – v nadaljevanju ZGO-1) in 20. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
24/06 – UPB1 z dne 15. 10. 2006 in 47/08 z dne 1. 12. 2008) je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji 12. redni seji, dne 20.12.2012 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

1.

2.

3.
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III.
V dolgoročnem družbenem planu se razširi območje poselitve tako, da se v območje
stavbnih zemljišč z razširitvijo vključi del zemljišča, parc. št. 601/1, k. o. Spodnja
Ščavnica, ki je po veljavni namenski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče. Namen
posega je gradnja objekta namenjenega za opravljanje kmetijske dejavnosti - hleva,
ki ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine Gornja Radgona. Površina širitve
stavbnega zemljišča po tem sklepu znaša 940 m2, kot je razvidno iz priloge št. 1.

IV.
Ta sklep se pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in ministrstvu pristojnemu za
Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v 1.
parc. št. 1191/2, katastrska občina 206 Ivanjševci, cesta v velikosti 172 m2. odstavku 29. člena ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/12).
Predmetna nepremičnina postane s tem sklepom last Občine Gornja Radgona.
V.
Po
pridobitvi
mnenja
o
skladnosti
iz
prejšnje
točke tega sklepa, se ta sklep objavi v
Lastninska pravica na zemljišču s parc. št. 1191/2, katastrska občina 206
Ivanjševci, cesta v velikosti 172 m2, se po ukinitvi statusa grajenega javnega Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih in na spletni strani
dobra lokalnega pomena vpiše v zemljiško knjigo v korist Občine Gornja Radgona. Občine Gornja Radgona. Veljati začne naslednji dan po objavi.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Ta sklep preneha veljati, če investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi
Radgona, lokalni časopis Prepih.
gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve.

Številka: 47810-2/2012-U111
Datum: 21.12.2012
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
Na podlagi 7. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 36/07) in 20. člena Statuta
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 24/06 – UPB1 z dne 15. 10. 2006 in 47/08 z dne 1. 12. 2008) je Občinski
svet Občine Gornja Radgona na svoji 12. redni seji, dne 20.12.2012 sprejel naslednji

SKLEP
o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
1.

Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona znaša
0,0604 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.01.2013.

Številka: 3500-2/2012
Datum: 21.11.2012
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 91/00, 101/01, 26/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 4/03) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 z dne 15. 10.
2006 in 47/08 z dne 1. 12. 2008) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji
12. redni seji, dne 20.12.2012 sprejel naslednji

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
v Občini Gornja Radgona za leto 2013
1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Gornja Radgona za leto 2013 znaša 0,001924 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.

Številka: 4221-1/2012-U105
Datum: 21.12.2012
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Številka: 422-1/2012-U105
Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem Datum: 21.12.2012
načrtovanju (ZPNačrt-B, Uradni list RS, št. 57/12) in 20. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06
– UPB1 z dne 15. 10. 2006 in 47/08 z dne 1. 12. 2008) je Občinski svet Občine
Gornja Radgona na svoji 11. redni seji, dne 20.11.2012 sprejel

SKLEP
o širitvi območja stavbnih zemljišč
I.
Ta sklep dopolnjuje Prostorske sestavine družbenega plana Občine Gornja Radgona
za obdobje 1986-1990 (Uradne objave, št. 10/88, 3/90 in 16/91 in Uradni list RS,
št. 7/95), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Gornja Radgona za Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 82/
99) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 92/99, 101/01, 54/03, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 54/09 in 72/12).
II.
Helena Dirnbek, Zagajski Vrh 1, 9250 Gornja Radgona, je zaprosila za manjšo širitev
stavbnih zemljišč za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

