OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 20 DNE 15.06.2006
Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni
5. člen
list RS, štev. 60/94, 69/94-popravek, 56/98-popravek, 67/98 – odločba US in
popravek 73/98, 72/98 – odločba US, 75/98, 52/02 in 27/06), 22. člena Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/
05) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 26. redni seji, dne 01.06.2006 Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih.
sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta
Občine Apače

Številka: 040-01/2006
Datum: 02.06.2006
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

1. člen

S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v Občinski svet Občine Apače.
Občinski svet šteje 13 članov.
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.

2. člen

Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 ZLDUPB1), 2. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005 ZZDejUPB2) in 20., 90., 91. ter 95. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št.44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na
svoji 26. redni seji, dne 01.06.2006 sprejel
ODLOK O OPRAVLJANJU LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Za območje Občine Apače se za volitve članov občinskega sveta določita 2 volilni
enoti, v katerih se skupno voli 13 članov občinskega sveta.

1.člen
S tem odlokom se določajo način, pogoji in oblike opravljanja lekarniške dejavnosti na
območju občine Gornja Radgona.

Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno
enako število prebivalcev. Volilne enote obsegajo območje enega ali več naselij ali
dela naselja. V vsaki volilni enoti se voli najmanj pet članov občinskega sveta.

2.člen
Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo opravlja javni zavod in na podlagi koncesije
zasebnik (izvajalec javne službe).

3. člen
II. JAVNI ZAVOD
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Apače obsega območje naselij: Apače, Črnci, Lešane, Lutverci,
Mahovci, Nasova, Plitvica, Segovci in Žepovci. Voli se osem (8) članov
občinskega sveta.
2. Volilna enota Stogovci obsega območje naselij: Drobtinci, Grabe, Janhova, Novi
Vrh, Podgorje, Pogled, Spodnje Konjišče, Stogovci, Vratja vas, Vratji Vrh,
Zgornje Konjišče in Žiberci. Voli se pet (5) članov občinskega sveta.

4. člen

3.člen
Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovi občina za opravljanje te
dejavnosti na svojem območju, v soglasju z ministrstvom pristojnim za zdravstvo, in po
poprejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Organizacija in delovanje javnega zavoda je določena z Odlokom o ustanovitvi javnega
zavoda Pomurske lekarne (Uradni list RS, št. 44/96).
III. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
4.člen

Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Apače.
Predmet koncesije
Predmet koncesije je izvajanje lekarniške dejavnosti s katero se zagotavlja preskrba
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prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili
obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil ter primerna zaloga in vrsta zdravil. Poleg lekarniške dejavnosti lahko koncesionar opravlja
še druge dejavnosti, določene v tretjem odstavku 2. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti.
5. člen
Koncesijsko območje
Koncesija se podeljuje za območje občine Gornja Radgona.
6. člen
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z določili 19. člena zakona o lekarniški dejavnosti;
v primeru smrti koncesionarja je njegov zakonec ali otrok dolžan postopati
v skladu z določili 20. člena zakona o lekarniški dejavnosti.
9.člen

Razmerja med koncesionarjem in uporabniki koncesije, viri financiranja
Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne
službe. Prostore za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi koncesionar.

Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in s prodajo svojih storitev (prodaja
Poslovni čas
blaga in storitev brez recepta, prihodki od doplačil občanov brez prostovoljnega
Poslovni čas lekarne se določi glede na krajevne potrebe po preskrbi z zdravili, tako da zavarovanja, prihodki od samoplačniških receptov, prihodki od prodaje sanitetnega
ne sme biti krajši od 40 ur na teden. Poslovni čas lekarne potrdi pristojni občinski materiala…)
upravni organ.
10. člen
Koncesionar se vključuje tudi v neprekinjeno preskrbo z zdravili, v skladu z medsebojnim
dogovorom lekarn na območju Pomurja.
Pogoji za pridobitev in izvajanje koncesije
Koncesionar mora za pridobitev koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
7. člen
ima ustrezno strokovno izobrazbo (magister farmacije) za vodenje lekarne;
Začetek in čas trajanja koncesije ter pogoji za podaljšanje koncesije in najdaljši
ima opravljen strokovni izpit;
čas tega podaljšanja
obvlada slovenski jezik;
mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica
Koncesija se podeli za dobo desetih let in začne veljati z dnem izdaje odločbe. Koncesija
oziroma lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti starejše od treh
se ne podaljšuje, če koncesionar začne izvajati dejavnost pozneje, kot mu je bilo
mesecev);
določeno z odločbo.
da ni v delovnem razmerju, oziroma bo z začetkom opravljanja javne
zdravstvene službe na podlagi koncesije prekinil delovno razmerje;
V primeru, da koncendent do konca roka za katerega je podeljena koncesija ne izpelje
da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če to zahteva narava
postopka za podelitev nove koncesije, se obstoječemu koncesionarju lahko podaljša
dela tudi ustrezne kadre,
koncesija največ za obdobje enega leta.
da pridobi mnenje pristojne zbornice ali združenja;
da izpolnjuje pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje
8.člen
lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/2006);
da predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za čas trajanja
Pravice in obveznosti koncesionarja
koncesije;
da poda izjavo, da bo izvajal dejavnost, ki je predmet koncesije, najmanj v
Pravice in obveznosti koncesionarja so naslednje:
okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu s programom.
da opravlja dejavnost v svojem imenu in za svoj račun;
da prodaja storitve in zdravila ter oblikuje cene zanje v skladu z veljavnimi
11. člen
predpisi;
da opravlja druge dejavnosti, ki jih določa tretji odstavek 2. člena zakona Merilo za izbor koncesionarja
o lekarniški dejavnosti;
V primeru, da pogoje za pridobitev koncesije izpolnjuje več kandidatov, je merilo za
da izvaja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo izbor predloženi program.
iz plana zdravstvenega varstva Republike Slovenije;
da na zahtevo koncendenta oziroma pristojnega organa omogoča strokovni
12. člen
in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
da občinski upravi Občine Gornja Radgona predloži finančne dokumente Koncesijska dajatev
in poročilo o izvajanju o lekarniške dejavnosti za preteklo leto;
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije, plačati koncendentu za
vsako leto do 31.3. poravna koncesijsko dajatev za predhodno leto;
opravljanje lekarniške dejavnosti po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo, v višini
dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in 2,1% od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjenih z izvajanjem lekarniške dejavnosti.
druge standarde in normative za izvajanje lekarniške javne službe;
da zagotovi zadostno število strokovnih kadrov za izvajanje dejavnosti, ki Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek proračuna občine.
je predmet koncesije;
da zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za izvajanje predmetne
IV. NAČIN IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
dejavnosti;
v primeru začasne nesposobnosti je koncesionar dolžan postopati v skladu
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13. člen
Na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega varstva RS izvede občina javni
razpis za podelitev koncesije. Javni razpis se objavi najpozneje v roku treh mesecev od
dneva veljavnosti tega odloka.
Postopek podelitve koncesije vodi pristojni občinski upravni organ. Župan imenuje
strokovno komisijo, sestavljeno iz treh članov. Komisija opravi izbor ponudnika v skladu
s pogoji in merili določenimi v tem odloku.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17.člen
Koncesionar mora najkasneje v enem letu po pridobitvi koncesije začeti z izvajanjem
dejavnosti.
18.člen

Ta odlok prične veljati 15 dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli pristojni upravni organ občine z
lokalni časopis Prepih.
odločbo, v soglasju z ministrstvom pristojnim za zdravstvo, po poprejšnjem mnenju
Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Številka: 41406-00003/2005-103
Datum: 02.06.2006
Zoper odločbo je v roku 15 dni od izdaje, možna pritožba na župana občine Gornja
Radgona.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Po pravnomočnosti odločbe župan in koncesionar skleneta pogodbo o izvajanju
Anton KAMPUŠ, l.r.
koncesije, s katero uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem lekarniške
dejavnosti.
Na podlagi 9. točke 13. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99 in 32/
02 odl. US: U-I-10/00-25) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list
V. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) je Občinski svet Občine Gornja Radgona
na svoji 26. redni seji, dne 01.06.2006 sprejel
14.člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, z
odpovedjo, ali z odvzemom.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kontroli cen storitev javnih gospodarskih
služb v občini Gornja Radgona

15.člen

1. člen

Odvzem koncesije

Besedilo 5. točke 2. člena Odloka o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v
občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 91/00) se nadomesti z naslednjim
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti odvzame pristojni upravni organ občine
besedilom: »redno vzdrževanje občinskih cest«.
z odločbo, če:
-

koncesionar v enem letu po pridobitvi koncesije ne začne opravljati
dejavnosti;
je poslovanje lekarne prekinjeno za več kot šest mesecev;
se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz 14. člena Zakona o
lekarniški dejavnosti;
je koncesionarju prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške
dejavnosti;
koncesionar pridobi koncesijo za opravljanje dejavnosti na drugem
območju;
koncesionar ne opravlja lekarniške dejavnosti v skladu s predpisi, odločbo
o koncesiji in pogodbo o koncesiji,
v določenem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti;

Odpoved koncesije
Koncesionar lahko odpove koncesijo s 6 mesečnim odpovednim rokom.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
16.člen
Nadzor nad opravljanjem lekarniške dejavnosti se opravlja v skladu z zakonom o
zdravstveni dejavnosti.

2. člen
V 6. členu odloka se besedilo: »cena javne snage (površine) v m2« nadomesti z
naslednjim besedilom: »cena rednega vzdrževanja občinskih cest in javne snage v m2,
m3, urah, kosih in tm.«
V istem členu se besedilo »dimnikarske storitve« in preostalo besedilo, ki sledi do
konca člena, črta.
3. člen
Ta odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih.
Številka: 38001-1/2000
Datum: 02.06.2006
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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3. člen
Na podlagi 16. člena Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 67/94), 3. odstavka 8. člena Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije
V tretjem odstavku 14. člena in prvem odstavku 20. člena odloka se črta naslednje
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/04) in 20. člena Statuta Občine Gornja
besedilo »prve in druge alinee«.
Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) je Občinski svet Občine
Gornja Radgona na 26. redni seji, dne 01.06.2006 sprejel
4. člen
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zastavi občine Gornja Radgona
1.člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu občine Gornja Radgona –
lokalni časopis Prepih.
Številka: 352-06-3/2000
Datum: 02.06.2006

Besedilo 11. člena Odloka o zastavi občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 5/97) se spremeni in dopolni tako, da
glasi:
»Kadar se zastava občine izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije, je zastava
občine, gledano od spredaj, na desni strani. Kadar se zastava občine izobesi skupaj z
zastavo Evropske unije in Republike Slovenije, se zastave izobesijo v naslednjem
vrstnem redu: levo zastava Evropske unije, na sredi zastava Republike Slovenije, desno
zastava občine.«
2.člen

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS štev. 44/99,
104/00, 54/03 in 83/03) in 32. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 4/00 in 76/00), je Občinski svet Občine
Gornja Radgona na 26. redni seji, dne 01.06.2006 sprejel naslednji
SKLEP
o določitvi višine vzdrževalnine priključka
1.

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

Višina vzdrževalnine priključka za uporabnike vodovodnih omrežij s katerim upravlja
Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o., znaša:

Številka: 007-3/2006
Datum: 02.06.2006

mesečna višina vzdrževalnine
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Na podlagi 2. odstavka 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
13. člena Pravilnika o vrstah vzdrževanih del na javnih cestah in nivoja rednega
vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) in 20. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji 26. redni seji dne 01.06.2006 sprejel

Zap.
Dimenzija priključka
štev.
(vodomera)
1. 3/4˝ DN(mm) 15-20 Qn- 2,5
2. 1 ˝ DN(mm) 25
Qn- 6
3. 5/4˝ DN(mm) 30
Qn- 6
4. 6/4˝ DN(mm) 40
Qn- 10
5. 50/20 mm
Qn- 15
6. 80/20 mm
Qn- 40
7. 100/25 mm
Qn- 60

Cena brez
DDV v SIT
512,96
518,06
667,38
1.150,00
4.898,40
6.362,00
6.600,00

Cena brez
DDV v EVR
2,14
2,16
2,78
4,80
20,44
26,55
27,54

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zimski službi

Cene v EVR/EUR so preračunane po centralnem paritetnem menjalnem tečaju 1
EVR/EUR = 239,64 SIT.

1. člen

2.

Besedilo drugega odstavka 2. člena Odloka o zimski službi (Uradni list RS, št. 91/00) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine vzdrževalnine
priključka (Uradni list RS, št. 76/00).
se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
3.

»Zimsko službo izvajajo javno podjetje in zavezanci po tem odloku.«
2. člen
Četrti člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Zimsko službo na občinskih cestah in pločnikih ob občinskih in državnih cestah na
območju Občine Gornja Radgona izvaja javno podjetje.«

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
– lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 01.06.2006.
Številka: 35200-1/2004-201
Datum: 02.06.2006
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradno prečiščeno besedilo,
Uradni list RS, št. 100/05), 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
prečiščeno besedilo 100/05) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni
list RS štev. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) je Občinski svet Občine Gornja
Radgona na 26. redni seji, dne 01.06.2006 sprejel naslednji
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99,
104/00, 54/03, 83/03) in 21. člena Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja
s poslovnimi prostori in oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 51/
96, 4/00, 33/01, 67/01, Uradne objave št. 8/97, 22/99 in 1/03), je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji 26. redni seji, dne 01.06.2006 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije Občine Apače
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja
s poslovnimi prostori in oddajanju poslovnih prostorov v najem

1.
V občinsko volilno komisijo Občine Apače se imenujejo:
1. Mira PIŽMOHT, stanujoča Segovci 43/a, 9253 Apače - predsednica komisije
2. Severin SOBOČAN, stanujoča Segovci 22, 9253 Apače – namestnica predsednice
komisije
3. Franc PETROVČIČ, stanujoč Žepovci 87, 9253 Apače – član komisije

1. člen
V Pravilniku o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in oddajanju
poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 51/96, 4/00, 33/01, 67/01, Uradne
objave št. 8/97, 22/99 in 1/03) se spremeni besedilo 21.a člena, ki glasi:

4. Marija KOVAČ, Segovci 44/c, 9253 Apače – namestnik člana komisije
5. Amalija NOVAK, Apače 26, 9253 Apače – članica komisije
6. Suzana FRAJHAM, Lešane 31, 9253 Apače – namestnica članice komisije

»Vrednost točke za poslovne prostore, ki jih imajo v najemu društva, ki se financirajo iz
občinskega proračuna, znaša 108,00 SIT oziroma 0,451 evra.
Najemnikom poslovnih prostorov, ki bodo v Občini Gornja Radgona začeli na novo
izvajati dejavnosti se najemnina zniža za 50% v prvih petih letih delovanja«.

7. Janez KAUČIČ, Podgorje 13/b, 9253 Apače – član komisije
8. Leopold HOLC, Apače 36, 9253 Apače – namestnik člana komisije

2. člen
Spremeni se besedilo 22.a člena, ki glasi:

2.
Mandatna doba Občinske volilne komisije traja 4 leta.

»Najemnine se oprosti humanitarna društva in registrirana društva mladih, ki so
ustanovljena na območju občine Gornja Radgona in se sofinancirajo iz občinskega
proračuna.

3.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih, uporablja pa se 01.06.2006.

Številka: 040-01/2006
Datum: 02.06.2006
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Številka: 007-5/2006-101
Datum: 02.06.2006
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

15.6.2006

OBJAVE
OBČINA GORNJA RADGONA
KOMISIJA ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

2. člen
Predlog odloka bo javno razgrnjen vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu Občine
Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, na sedežu KS Gornja
Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona, za čas 15 dni od dneva objave
sklepa v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

3. člen
V času javne razgrnitve bo v sredo dne 21.06.2006 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi
Občine Gornja Radgona javna obravnava.
Na podlagi 7. člena Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi Pisne pripombe in predloge lahko zainteresirani podajo v času javne razgrnitve v
prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 51/96, Uradne tajništvu župana Občine Gornja Radgona ali na kraju javne obravnave.
objave št. 8/97, 22/99, Uradni list RS, št. 4/00, 33/01, 67/01, Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 1/03) je Komisija za oddajo
4. člen
poslovnih prostorov v najem pripravila
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
JAVNI RAZPIS
za oddajo poslovnega prostora v najem

– lokalni časopis Prepih.
Številka: 350-01/2006-206/JKŠ
Gornja Radgona, dne 12.06.2006

V najem se oddaja naslednji poslovni prostor v Gornji Radgoni;
1. Kerenčičeva 7
· poslovni prostor v izmeri 75,90 m2, najemnina znaša 93.770,00 SIT in pripadajoči
skladiščni prostor v izmeri 43,50 m˛, najemnina znaša 52.714,43.
Poslovni prostor je primeren za opravljanje poslovne ali trgovinske dejavnosti.
Poslovni prostor se oddaja v najem s pogodbo, ki mora biti v skladu z določili Pravilnika
o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih
prostorov v najem in sklepom komisije. Najemnikom poslovnih prostorov, ki bodo v
Občini Gornja Radgona začeli izvajati dejavnost, se najemnina v prvih petih letih zniža
za 50 %.
Prispele ponudbe bo po poteku razpisnega roka obravnavala 5- članska komisija.
Komisija pripravi sklep o oddaji poslovnega prostora. V primeru, da je več ponudnikov,
komisija upošteva pri oblikovanju sklepa naslednje prednostne kriterije:
· če ponudnik opravlja dejavnost, ki se šteje v občini za deficitarno, ali če opravlja
dejavnost domače obrti ali dejavnost, ki izvira iz kulturnega izročila,
· če je ponudnik brezposeln in bi se z začeto dejavnostjo samozaposlil,
· če ponudnik zagotovi, da bo zaposlil invalidno osebo,
· če je ponudnik občan občine Gornja Radgona.
Pisni ponudbi za najem poslovnega prostora je potrebno priložiti dokaz o izpolnjevanju
pogojev najemnika in sicer:
· izjavo ponudnika o dejavnosti, ki jo bo opravljal v poslovnem prostoru,
· dokazilo o registraciji družbe iz sodnega registra,
· samostojni podjetniki – dokazilo o s.p.
Rok za prijavo na javni razpis je do 30.06.2006.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

___________________________________________________________________________________________
OBČINA RADENCI,
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci
tel.: (02) 566 96 10, faks.: (02) 566 96 20, e-mail: obcina.radenci@siol.net
_________________________________________________________________________________________________________________

Številka: 609-00001/2006
Datum: 31.5.2006
Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS,
št. 96/02), 8. člena Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2006 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 13, z dne 31.5.2006) in Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti
društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Radenci (Uradne objave Občine
Radenci-30, 15.12.2003) objavlja Občina Radenci
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulture
v Občini Radenci za leto 2006 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske
dejavnosti v Občini Radenci za leto 2006.

Ponudbe prosilcev morajo biti poslane v zaprti ovojnici priporočeno po pošti na naslov:
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov/ projektov:
OBČINA GORNJA RADGONA, Občinska uprava, Partizanska cesta 13, Gornja
- društev in skupin, ki imajo sedež v Občini Radenci, so registrirana za opravljanje
Radgona, z pripisom “Razpis za poslovne prostore - ne odpiraj”.
programov na področju kulture in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kvaliteto, imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo (Zakon o društvih)
KOMISIJA ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
ter izpolnjujejo določila Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju
PredsednikBranko KOCBEK
ljubiteljske kulture v Občini Radenci (Uradne objave Občine Radenci-30, 15.12.2003);
- posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/ projekte prijavijo
Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), le preko kulturnih društev.
33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/ Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor ali opremo
03 in 83/03) je župan Občine Gornja Radgona sprejel naslednji
za kulturno dejavnost ter za spomeniško varstvene akcije.
SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu
za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni

2. Razpisna področja: Občina Radenci sofinancira programe/ projekte z naslednjih
področij ljubiteljske kulturne dejavnosti:
- glasbena dejavnost (pevska, instrumentalna), gledališka in lutkovna dejavnost, likovna
dejavnost, literarna dejavnost, folklora in sodobni ples ter delovanje zveze;

1. člen
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev predloga Odloka o lokacijskem 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo
načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni.
naslednje pogoje:

OBJAVE

15.6.2006

- da program/projekt omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov občine
Radenci;
- da ima program/ projekt pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov ali zagotovljene druge vire financiranja;
___________________________________________________________________________________________
- da imajo nosilci programa/ projekta vsaj enoletne izkušnje in reference (prejete
OBČINA RADENCI,
strokovne ocene na srečanjih in revijah) na področju, ki je predmet razpisa;
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci
tel.: (02) 566 96 10, faks.: (02) 566 96 20, e-mail: obcina.radenci@siol.net
- da imajo zagotovljene kadrovske (strokovno usposobljene vodje društev in sekcij) in
_________________________________________________________________________________________________________________
prostorske pogoje za izvajanje programa/ projekta;
Številka: 179-00001/2006
- da bo program/ projekt ali vsaj del projekta izveden v letu 2006.
Datum: 1.6.2006
4. Merila za dodelitev sredstev: Za ocenjevanje posameznih programov/ projektov
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih društev in organizacij, ki
bodo uporabljena naslednja merila:
se sofinancirajo iz proračuna Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
- kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa/ projekta,
13, z dne 31.5.2006) objavlja župan Občine Radenci
- preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije,
- dosedanje delo in reference;
JAVNI RAZPIS
Prednostno bodo sofinancirani:
za zbiranje programov humanitarnih društev in organizacij
- programi/ projekti, ki omogočajo uspešno vključevanje članov oziroma uporabnikov
Občine Radenci za leto 2006
občine Radenci,
- programi/ projekti z večletnim delovanjem,
- programi/ projekti, ki v programskem in izvajalskem pogledu znatno presegajo splošno
kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualne, inovativne pristope,
- programi/ projekti, ki bodo predstavljeni širši javnosti v občini,
- izvajalci kulturnih programov/ projektov, ki bodo predvideli sodelovanje na prireditvah
v Občini Radenci.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

1. OBČINA RADENCI objavlja javni razpis za zbiranje preventivnih programov ter
programov humanitarnih društev in organizacij, ki se bodo v letu 2006 sofinancirali iz
proračuna Občine Radenci.

2. PREDMET SOFINANCIRANJA so naslednji preventivni programi ter programi
humanitarnih društev in organizacij:
- humanitarna in invalidska društva ter organizacije,
- društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje humanitarnih dejavnosti oz.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov/
dejavnosti
predlaganih preventivnih programov.
projektov v letu 2006 znaša 4.195.370,00 SIT.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morejo biti porabljena v letu 2006 in v skladu s 3. POGOJI, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati:
- da imajo sedež v občini Radenci,
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
- da so registrirani za opravljanje predlagane preventivne oz. humanitarne dejavnosti
ter da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost (reference),
7. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni
da
imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov/ projektov, mora
za
uresničitev
načrtovanih aktivnosti,
za vsak posamični program izpolniti ločeni obrazec. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj - da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot
to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto (društva),
mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske
da
društva, ki ponovno kandidirajo, občinski upravi vsako leto do 31. marca redno
porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani
dostavljajo poslovno poročilo za preteklo leto ter
pooblaščenih oseb sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo - da imajo humanitarna društva in organizacije, ki nimajo sedeža v občini Radenci in
delujejo na področju več občin, regije ali države, vpisane tudi člane oz. uporabnike iz
obravnavane.
občine Radenci, kar v vlogi navedejo (vsaj številčno, ob zahtevi pooblaščene osebe
pa dovolijo vpogled v seznam članov).
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno petka, 30. junija 2006, do 12.
ure; prijavo odda na naslov OBČINA RADENCI, RADGONSKA CESTA 9, 9252
RADENCI, z oznako »Ne odpiraj – JR kultura 2006« (levo spodaj) ter ime in naslov
društva (levo zgoraj).
Vlogo lahko do navedenega dne oddate tudi osebno, v sprejemni pisarni Občine
Radenci, vsak delovni dan, v času uradnih ur (med 8. in 14. uro)- ovojnica pa mora biti
opremljena enako, kot je navedeno zgoraj.
Nepopolne in prepozno prispele prijave ne bodo obravnavane in bodo odložene v arhiv.

4. POGOJI, MERILA IN KRITERIJI za vrednotenje:
Društvo ali organizacija ima sedež v občini Radenci
Društvo ima sedež izven Občine Radenci
– sofinanciranje na podlagi števila članov, ki imajo stalno
prebivališče na področju Občine Radenci.

30 točk

….SIT/na člana
(odvisno od razpoložljivih
proračunskih sredstev)

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po
izteku roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov/ projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo Registracija za opravljanje preventivne oz. humanitarne dejavnosti ter
izkazana kakovost delovanja – vsaj eno leto (reference)
opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na sedežu Občine
Radenci – vsak delovni dan med 10. in 14. uro, na spletni strani občine: http://
www.radenci.si – informacije za občane/objave in razpisi; ali preko naslova e-pošte:
veras@radenci.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Radenci, tel. št.: 02 566 96 14 (Radgonska cesta 9, Radenci).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji, kriteriji in merili razpisa.
Jožef TOPLAK, univ.dipl.polit.
Župan Občine Radenci

10 točk

Merilo javnega interesa (odprtost delovanja, strokovnost, prostovoljnost
in neplačljivost), pri kroničnih obolenjih še specifičnost bolezni in
številčnost društva ali organizacije

20 točk

Kvaliteta prijavljenega programa in načrtovanih dejavnosti

20 točk

Možnost vključitve čim širše populacije prebivalstva – predvsem pri
aktivnostih, programih in dejavnostih preventivnega značaja

20 točk

5. ROK za oddajo pisne prijave na obrazcih razpisne dokumentacije je vključno do

OBJAVE
vključno 30.6.2006, do 12. ure. PRIJAVO ODDATE v zaprti ovojnici, s pripisom
»JR-humanitarna društva 06« po pošti - na naslov Občina Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci, ali osebno - vsak delovni dan med 8. in 14. uro - v tajništvu
občine Radenci.
6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA je na voljo v tajništvu Občine Radenci, na spletni
strani http://www.radenci.si – informacije za občane/objave in razpisi; ali preko enaslova: veras@radenci.si.
7. ZA DODATNE INFORMACIJE (glede tega razpisa) pokličite na tel.št. 566 96 14.
8. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji programov, ki so oddali popolne vloge,
OBVEŠČENI v roku 30 dni od poteka roka za oddajo vloge. Nepopolne vloge in
prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane, temveč bodo shranjene v arhivu. Na
pisno zahtevo vlagatelja, se mu po preteku 30 dnevnega roka lahko vloga tudi vrne.
Jožef TOPLAK, univ.dipl.polit.
Župan Občine Radenci
Občina Radenci na podlagi 16. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov
v Občini Radenci (Uradne objave Občine Radenci – 36, z dne 1.12.2004), in
Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2006 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 13, z dne 31.5.2006) objavlja
JAVNI RAZPIS
za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2006, v občini Radenci
1. Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna občine Radenci je sofinanciranje
programov v naslednjih predvidenih višinah:
ŠPORT V DRUŠTVIH
7.556.390,00 SIT
- kakovostni šport
4.345.130,00 SIT
- za delovanje rekreativnih društev
1.511.260,00 SIT
- za delovanje športne zveze
700.000,00 SIT
- za interesno dejavnost športne vzgoje
predšolskih in šoloobveznih otrok
1.000.000,00 SIT
(izvedba programa Zlati sonček program A, B, C in D, Krpan, Ciciban planinec, 5-urni
program plavanja za predšolske otroke, 10-urni program plavanja za otroke v starosti
7 – 8 let, delno kritje stroškov udeležbe na področnih in državnih športnih tekmovanjih,
interesna vadba)
3. Prijava se posreduje na obrazcih iz Razpisne dokumentacije za javni razpis za zbiranje
programov športa za sofinanciranje v letu 2006 v občini Radenci. Sredstva bodo
razdeljena v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Radenci
.
4. Oprema vloge: oddana mora biti v zapečateni ovojnici, z navedbo »Prijava na razpis
za šport 2006« in navedbo naslova vlagatelja. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo
biti opremljene enako in oddane v tajništvu Občine Radenci;
5. Naslov za oddajo prijave: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.
6. Rok prijave: prijave lahko oddate do 30.6.2006, do 12.00 ure. Obravnavale se bodo
samo pravočasno prispele vloge. Vloge, prejete po preteku datuma razpisa, bodo
odložene v arhiv občine in se lahko predlagateljem vrnejo na podlagi njihove pisne
zahteve, vendar šele po preteku 45 dni od zaključka razpisa.
7. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 45 dni po roku,
ki je določen za oddajo vlog.
8. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine: http//www. radenci.si.
Dvigniti jo je možno tudi v tajništvu občine Radenci - vsak delavnik med 8. in 14. uro ali
preko e-naslova: veras@radenci.si.
OBČINA RADENCI

15.6.2006

