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Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št.
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/
12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) v povezavi z 273. (1)
členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), 3.ea člena
1.
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo,
2.
58/12 in 27/16) in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 24. redni
seji dne 21.06.2018 sprejel naslednji
3.

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo
kmetijskih objektov, na zemljiščih parc. številka 163/1 in 118/2, k.o.
Zbigovci

4.
5.
6.

Le
Lett o: IV

6. člen
(roki za pripravo OPPN)
Predvideni roki za pripravo OPPN po posameznih fazah so naslednji:
faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni;
faza: pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in odločbe o
potrebnosti celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po 40. členu Zakona
o varstvu okolja / 30 dni;
faza: dopolnitev osnutka OPPN / 45 dni (če je za prostorski akt potrebno
izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se
ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu pristojnemu za
varstvo okolja v presojo po 42. členu Zakona o varstvu okolja);
faza: javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega
osnutka prostorskega akta / 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni;
faza: priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov podanih v času
javne razgrnitve / 14 dni od prejema vseh pripomb in predlogov;
faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in
predlogov;
faza: pridobitev mnenj / 30 dni (če je za prostorski akt potrebno izvesti
CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti
izvedbe OPPN na okolje in izda potrdilo);
faza: potrditev predloga OPPN / 45 dni.

7.
1. člen
(splošno)
8.
(1) S tem sklepom določa župan Občine Gornja Radgona začetek in način priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) na
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih
9.
objektov na zemljiščih parc. št. 163/1 in 118/2, v k. o. Zbigovci.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona (2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku
o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o prostorskem
lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 –
od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter podzakonski predpisi.
7. člen
2. člen
(nosilci urejanja prostora)
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo OPPN, k predlogu pa
(1) Na podlagi pobude vlagatelja, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev, iz
mnenja, so:
katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija,
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
nosilec kmetijske dejavnosti pa obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško
RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 –
presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (CPVO);
ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15),
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za
se skladno s prvim odstavkom 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN
prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja
(2) Obravnavano območje spada v območje druga kmetijskega zemljišča (K2), v
Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota;
neposredni bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva.
5. RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova
(3) Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo
10, 1000 Ljubljana;
hleva za krave molznice in mlado živino, stavbe za shranjevanje pridelkov in
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000
kmetijskih strojev, spremljajočih objektov ter ureditev območja s potrebno
Maribor;
prometno in komunalno infrastrukturo.
7. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Arh. Novaka 17, 9000
Murska Sobota;
3. člen
8. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
(vsebina in oblika OPPN)
9. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo kmetijskih objektov na
dostopovna omrežja Maribor-Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000
parcelah ali delih parcel številka 163/1 in 118/2, obe k. o. Zbigovci.
Murska Sobota;
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del, izdela se v analogni in digitalni
10. Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250
obliki.
Gornja Radgona;
11. Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
4. člen
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru
(območje OPPN)
postopka ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene
(1) Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 163/1 k. o. Zbigovci v
prostorske ureditve.
velikosti 1 538 m2 in 118/2 k. o. Zbigovci v velikosti 1 024 m2.
(2) Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne
8. člen
infrastrukture poseže izven območja OPPN.
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva za financiranje priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh
5. člen
strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik OPPN oz.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z investitor.
geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi
in financira investitor oz. pobudnik. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno
zasnovo, smernice nosilcev urejanja prostora in izhodišča veljavnih prostorskih aktov
Občine Gornja Radgona.
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9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, in na spletni strani
Občine Gornja Radgona ter začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine
Gornja Radgona.

-

Številka: 350-1/2018-U107
Datum: 22.06.2018
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

2.

2

polna cena neposredne storitve za uporabnika znaša
8,06 EUR,
dodatna subvencija za neposredne uporabnike znaša
3,68 EUR,
cena neposredne storitve za uporabnika ob delovnikih znaša 4,38 EUR,
cena neposredne storitve za uporabnika v nedeljo ali
v nočnem času znaša
6,13 EUR,
cena neposredne storitve za uporabnika na
državni praznik in dela prost dan znaša
6,57 EUR.

Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 6. 2018 dalje. Z dnem
začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št. 15000-1/2001-102
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92, z dne 1.
6. 2015).

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) 3. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 1/15) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 24. redni seji, dne Številka: 15000-1/2001-U102
21.06.2018 sprejel naslednji
Datum: 22.06.2018
ŽUPAN
SKLEP
OBČINE GORNJA RADGONA
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Stanislav ROJKO, l.r.
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Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 12 in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona
POVRŠINA v (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in na podlagi predloga Komisije
m2
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je Občinski svet Občine Gornja Radgona
8313
na svoji 24. redni seji dne 21.06.2018 sprejel naslednji
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SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona

1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona imenuje Občinsko volilno komisijo Občine
Gornja Radgona v naslednji sestavi:
predsednik komisije: Matjaž HUSAR, Zelena ulica 30, Murska Sobota,
namestnica predsednika komisije: Metka ŽNUDERL, Police 41, Gornja
Radgona,
članica komisije: Vesna DOKL, Leninova ulica 4, Gornja Radgona,
namestnica članice komisije: Romana GRAJFONER, Radvenci 27, Spodnji
Ivanjci,
ki so last Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona,
članica komisije: Romana SLAVIČ ŽNUDERL, Norički Vrh 23a, Gornja
matična št.: 5880289000, do celote (1/1), se ukine status grajenega javnega dobra
Radgona,
lokalnega pomena.
namestnica članice komisije: Vesna KOTNIK KAJDIČ, Črešnjevci 152a,
Gornja Radgona,
II.
članica komisije: Ivanka HIBLER, Spodnja Ščavnica 13a, Gornja Radgona,
namestnik članice komisije: Blaž KOCBEK, Spodnja Ščavnica 18b, Gornja
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona.
Radgona.
Številka: 371-1/2017-U111
Datum: 22.06.2018
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena
Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/
2015), je Občinski svet Občine Gornja Radgona, na svoji 24. redni seji, dne
21.06.2018, sprejel naslednji

SKLEP
o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu – socialna oskrba
na območju Občine Gornja Radgona
1.

2. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona je na sedežu Občine Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. Mandatna doba občinske
volilne komisije traja štiri leta.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi Občinske volilne
komisije, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85 z
dne 15.07.2014).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona.

Številka: 041-01/2018-U112
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene socialno Datum: 22.06.2018
varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine
Gornja Radgona, posredovane s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona
dne 23. 4. 2018, in sicer:
cena storitve na efektivno uro znaša
16,56 EUR,
zakonska subvencija Občine Gornja Radgona znaša
8,50 EUR,

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

