OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 32 DNE 1. 6. 2007
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
402 Izdatki za blago in storitve
1.252.340,30
dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
403 Plačila domačih obresti
20.330,00
79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B in 105. člena Statuta Občine Gornja
409 Rezerve
64.308,32
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – 41 TEKOČI TRANSFERI
2.122.967,17
UPB1) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 6. redni seji, dne 30.05.2007
410 Subvencije
36.390,00
sprejel
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.201.672,56
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
268.763,24
413 Drugi tekoči domači transferi
616.141,37
ODLOK O PRORAČUNU
414 Tekoči transferi v tujino
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2007
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
2.702.251,54
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.702.251,54
1. SPLOŠNA DOLOČBA
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
266.637,18
430 Investicijski transferi
266.637,18
1. člen
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
13.114,09
S tem odlokom se za Občino Gornja Radgona za leto 2007 določa višina proračuna,
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega __________________________________________________________________________________
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA
__________________________________________________________________________________
DELA PRORAČUNA
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2007
__________________________________________________________________________________________
2. člen
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji
DELEŽEV (750+751+752)
7.493,97
do ravni kontov (varianta: podkontov).
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
7.493,97
750 Prejeta vračila danih posojil
7.493,97
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
751 Prodaja kapitalskih deležev
v eurih
752 Kupnine iz naslova privatizacije
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
__________________________________________________________________________________________
DELEŽEV (440+441+442+443)
30.000,00
OSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
30.000,00
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2007
440 Dana posojila
__________________________________________________________________________________________
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
30.000,00
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.007.537,44
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.517.952,93
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
70 DAVČNI PRIHODKI
4.679.405,00
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
700 Davki na dohodek in dobiček
4.174.384,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
- 22.506,03
703 Davki na premoženje
458.301,00
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
704 Domači davki na blago in storitve
46.720,00
__________________________________________________________________________________
706 Drugi davki
C. RAČUN FINANCIRANJA
71 NEDAVČNI PRIHODKI
838.547,93
__________________________________________________________________________________
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
523.528,09
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2007
711 Takse in pristojbine
__________________________________________________________________________________
712 Denarne kazni
6.500,00
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
/
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
62.453,68
50 ZADOLŽEVANJE
/
714 Drugi nedavčni prihodki
246.066,16
500 Domače zadolževanje
72 KAPITALSKI PRIHODKI
260.900,72
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
56.270,41
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
55 ODPLAČILA DOLGA
56.270,41
721 Prihodki od prodaje zalog
550 Odplačila domačega dolga
56.270,41
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
260.900,72
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- 65.662,35
73 PREJETE DONACIJE
/
730 Prejete donacije iz domačih virov
X. NETO ZADOLŽEVANJE
- 56.270,41
731 Prejete donacije iz tujine
(VII.-VIII.)
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.228.683,79
740 Transferni prihodki iz drugih
XI. NETO FINANCIRANJE
- 13.114,09
javnofinančnih institucij
1.228.683,79
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
_______________________________________________________________________________
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.994.423,35
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 65.662,35
40 TEKOČI ODHODKI
1.902.567,46
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
490.356,84
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
75.232,00

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 32 DNE 1.6.2007

2

razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih pogodbo.
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
9. člen
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornja proračuna za namene, opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov le do višine
Radgona.
sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem
proračunu.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
namen določena sredstva v proračunu.
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.

10. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna.

4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan proračunske porabe v okviru proračunskega uporabnika odloča na predlog
oziroma od njega pooblaščena oseba.
neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih skupnosti pa sveti krajevnih
skupnosti, ki o tem sproti obveščajo župana.
5. člen
O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu ob polletnem poročilu
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega izvrševanja proračuna in ob zaključnem računu.
odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
11. člen
prihodki iz naslova okoljskih dajatev iz državnega proračuna,
prihodki iz naslova požarne takse,
Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki
prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna,
je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
prihodki iz naslova rudarske rente,
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
donacije,
prispevki soinvestitorjev,
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
prihodki KS iz naslova najemnin za grobove,
investicijske odhodke in investicijske transfere (K - 41 in K - 42) ne sme presegati
drugi namenski prihodki sofinancerjev.
70% pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2007.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
sprejetem proračunu za leto 2007.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje
tekočega leta.
obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
6. člen
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi: občinski svet, župan, nadzorni
odbor, občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za uporabo sredstev Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v
proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke proračuna porabiti v skladu z
zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
7. člen

12. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski
svet.

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti
in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja
so odgovorni predsedniki sveta krajevnih skupnosti. Predsednik sveta krajevne prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
skupnosti si za pravne posle v vrednosti nad 2.086,00 EUR mora pridobiti soglasje uveljavitvi proračuna.
sveta krajevne skupnosti in župana.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega
8. člen
sveta.
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo
13. člen
sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev
in za investicijske izdatke.
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela
posameznega proračunskega uporabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika
zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
namenjena v občinskem proračunu. Na podlagi predloženega programa dela se
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lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet. Če proračuna ni možno
župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz splošne uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
proračunske rezervacije. V primeru prenehanja financiranja posameznega
proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v
20. člen
proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se
14. člen
lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela s predpisom ministra, pristojnega za finance.
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 4. NADZOR
21. člen
dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se Nadzor nad poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in
poravnajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona v
za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih skladu z zakonom in statutom.
storitev in nabav.
Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih
ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni
15. člen
omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor
javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 35.500,00 EUR. mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.
16. člen

22. 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.

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.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka tega člena do višini 10.000,00
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.

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.
23. člen

17. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak župan dolžniku do višine 1.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za
24. člen
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% Občina Gornja Radgona se v letu 2007 ne bo dolgoročno zadolževala. Prav tako ne
bo izdajala poroštev za javne zavode in javna podjetja.
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
uporabnika.
25. člen
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2008, če bo začasno
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
konca proračunskega leta.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o Radgona, lokalni časopis Prepih.
tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
Številka: 007-6/2007
Gornja Radgona, 31.05.2007
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.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/
01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B in 105. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06
– UPB1) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 6. redni seji, dne 30.05.2007
sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2008

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

4
273.663,59
640.860,88
3.134.979,22
3.134.979,22
229.381,04
229.381,04

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
497.183,97
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
__________________________________________________________________________________

1. SPLOŠNA DOLOČBA
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________
Proračun leta 2008
S tem odlokom se za Občino Gornja Radgona za leto 2008 določa višina proračuna, Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega __________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
(750+751+752)
/
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
/
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA
750 Prejeta vračila danih posojil
DELA PRORAČUNA
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
2. člen
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440.913,56
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
KAPITALSKIH DELEŽEV
440.913,56
440 Dana posojila
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
440.913,56
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
v eurih
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2008
- 440.913,56
__________________________________________________________________________________________ VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.986.025,58
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.637.663,84 __________________________________________________________________________________
C. RAČUN FINANCIRANJA
70 DAVČNI PRIHODKI
4.837.681,00
__________________________________________________________________________________
700 Davki na dohodek in dobiček
4.322.052,00
Proračun leta 2008
703 Davki na premoženje
467.928,00 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
704 Domači davki na blago in storitve
47.701,00 __________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
/
706 Drugi davki
50 ZADOLŽEVANJE
/
71 NEDAVČNI PRIHODKI
799.982,84
500 Domače zadolževanje
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
534.793,17
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
56.270,41
711 Takse in pristojbine
55 ODPLAČILA DOLGA
56.270,41
712 Denarne kazni
6.637,00
550 Odplačila domačega dolga
56.270,41
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
64.207,66
714 Drugi nedavčni prihodki
194.345,01
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
72 KAPITALSKI PRIHODKI
836.310,83
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
170.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
X. NETO ZADOLŽEVANJE
- 56.270,41
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
(VII.-VIII.)
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
666.310,83
73 PREJETE DONACIJE
/
730 Prejete donacije iz domačih virov
XI. NETO FINANCIRANJE
- 497.183,97
731 Prejete donacije iz tujine
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.512.050,91
_______________________________________________________________________________
740 Transferni prihodki iz drugih
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
javnofinančnih institucij
1.512.050,91
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.488.841,61
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so
40 TEKOČI ODHODKI
1.948.682,92
razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
590.837,20
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
90.444,44
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine
402 Izdatki za blago in storitve
1.180.985,85
kontov in podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
403 Plačila domačih obresti
20.756,93
409 Rezerve
65.658,50
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih
41 TEKOČI TRANSFERI
2.175.798,43
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornja Radgona.
410 Subvencije
36.905,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.224.368,96
1. člen

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 32 DNE 1.6.2007
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
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Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta
namen določena sredstva v proračunu.
10. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna.

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 iz državnega proračuna
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.

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
investicijske odhodke in investicijske transfere (K - 41 in K - 42) ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2008.
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 2008.
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.

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.

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% 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

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.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s
pogodbo.
9. 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 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 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.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 32 DNE 1.6.2007
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.
15. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o
javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 36.245,50
EUR.
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 višini
10.000,00 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.
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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.

17. člen
23. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi,
ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.
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.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena
sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
neposrednega uporabnika.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah,
lahko župan dolžniku do višine 1.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo
dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
24. člen
Občina Gornja Radgona se v letu 2008 ne bo dolgoročno zadolževala. Prav tako ne
bo izdajala poroštev za javne zavode in javna podjetja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
25. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanja proračuna
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2009, če bo
ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
rezerve občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti
financiranja.
odplačano do konca proračunskega leta.
26. člen

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.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih.
Številka: 007-6/2007
Gornja Radgona, 31.05.2007
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 32 DNE 1.6.2007
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 24, z dne 15.10.2006 – UPB1) in 9. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet Občine Gornja Radgona, na svoji
6. redni seji dne 30.05.2007 sprejel

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNIH
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI GORNJA RADGONA
1. člen
V 2. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona lokalni časopis Prepih, št. 15, z dne
31.12.2005) se črta drugi odstavek.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se doda drugi stavek, ki se glasu: »Mandat komisije traja
4. leta«.
3. člen
V 6. členu dodajo nove alinee, ki se glasijo:
»pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
navedbo podlag meril in kriterijev za vrednotenje programov;
določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
način dostave vlog.«
4. člen
Besedilo zadnjega stavka 3. odstavka 9. člena pravilnika se spremeni in dopolni tako,
da se glasi: »Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena na način in v obsegu kot je
določeno z zahtevo za dopolnitev jo komisija s sklepom zavrže in se v nadaljnjem
postopku več ne upošteva«.
5.člen
V tretjem stavku 10. člena se beseda »županu«, nadomesti z besedami »direktorju
občinske uprave.«
Deseti člen se dopolni z novim 2. odstavkom, ki se glasi: »Hkrati s sklepom o izbiri se
pozove izbrane izvajalce k podpisu pogodb. Če izbrani izvajalec v roku določenem v
sklepu ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.«
6. člen
Besedilo 11. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Vlagatelji morajo biti
najkasneje v 45 dneh od dneva razpisa obveščeni o izboru.«
7. člen
Besedilo 3. odstavka 12. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Župan je
dolžan pritožbo obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 dni s sklepom odločiti
o pritožbi. Sklep župana je dokončen.«
8. člen
Trinajsti člen pravilnika se črta.
9. člen
V 14. členu se za peto alineo vstavi nova alinea, ki se glasi: »rok porabe dodeljenih
sredstev.«
10. člen
V 15. členu se v drugem odstavku datum 31.01. spremen tako, da se glasi: »31.03.«
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V istem členu se v točki 1.1.2. za dvopičjem doda naslednje besedilo: »Gre za dejavnost
otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe«.
V prvi alinei točke 1.1.2. istega člena, za podpičjem doda nova točka, ki se glasi:
»Sofinancira se lahko strokovni kader za izvenšolsko dejavnost programa Zlati sonček
– 15 točk/skupina/ura.
V drugi alinei točke 1.1.2. istega člena, se za podpičjem doda nova točka, ki se glasi:
»Sofinancira se lahko strokovni kader za izvenšolsko dejavnost programa Krpan – 15
točk/skupina/ura.
V tretji alinei točke 1.1.2.istega člena se, za besedo »tečajev«, vstavi besedilo: »v okviru
programu programa Zlati sonček«. Prav tako v tretji alinei točke 1.1.2., se številki »6-7«
nadomestita s številkama »5-6«.
V četrti alinei istega člena se besedilo: »za izvedbo 20 urnih plavalnih tečajev, za skupino
od 8 do 10 otrok v starosti 7-8 let, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Gornja
Radgona. Tako določena sredstva se zmanjšajo za znesek sofinanciranja, ki je za te
programe namenjen s strani ministrstva za šolstvo in šport« nadomesti z besedilom: »za
izvedbo preverjanja znanja plavanja za skupino od 8 do 10 otrok v starosti 11-12 let«.
V šesti alinei istega člena se število ur »30 -80« nadomesti s številom »40 -80«, številka
»5« pa se nadomesti s številko »10«.
14. člen
V 26. členu se pred številko 10, vstavi besedilo »od 5 do«.
15. člen
V naslovu 27. člena se črta beseda »interesna«.
16. člen
V naslovu 30. člena se črta beseda »interesna«.
17. člen
V 34. členu se pred številom 10, doda besedilo: »5 do«
18. člen
V 35. členu se na koncu besedila črta pika se postavi vejica in doda naslednje besedilo:
»v obsegu 60-80 ur programa redne vadbe na skupino z 10 do 20 vključenimi.
19. člen
V 41.členu se tabela 4. nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:

Vadbena površina
Korekcijski faktor

ŠPORTNI OBJEKTU
Vadbena površina v m2
800 in več
500-799
3,5
1,9

200-499
1,1

20. člen
V tabeli v 42. členu se korekcijski faktor pri peščenih tleh spremeni iz »0,01« na »0,1«.
21. člen
V prvem odstavku 43. člena se črta beseda »športni«.
22. člen
Črta se 46. člen pravilnika.
23. člen
V 49. členu se črtajo prva, tretja, četrta in šesta alinea.
24. člen
Črta se 50, 52, 53 in 55. člen.
25. člen
V prvi alinei 56. člena, se za besedo individualnih, vstavi besedilo: »miselnih in statičnihšportni ribolov«.
Črta se tretja alinea 56. člena.
26. člen
V 60. členu se za besedo pravilnik postavi pika, preostalo besedilo 60. člena se črta.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi: »Predlagatelj si pridobi k letnemu programu
športa in k spremembam pravilnika predhodno mnenje športne zveze Gornja Radgona.
V svoji vlogi za podajo mnenja, predlagatelj določi tudi rok za podajo mnenja. V primeru,
da mnenje s strani športne zveze v vlogi določenem roku ni posredovano, se šteje, da
je dano pozitivno mnenje«.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih.

V četrtem odstavku istega členu se za prvim stavkom doda naslednje besedilo, ki se
glasi: »Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec zoper katerega je uveden postopek izterjave, ne more kandidirati za sredstva
na naslednjem javnem razpisu občine.«
11. člen
V 21. členu se črta drugi odstavek.
12. člen
V naslovu 22. člena se črta beseda »interesna«.
V istem členu se v točki 1.1.1. za dvopičjem doda naslednje besedilo: »Gre za programe
Zlati sonček, Ciciban planinec, Naučimo se plavati in druge oblike redne športne vadbe,
ki jih lahko organizirajo društva in drugi upravičenci.«
V drugi alinei 1.1.1. točke 22. člena, se za besedo »tečajev«, vstavi besedilo: »v okviru
programa Zlati sonček«. V isti alinei se številki »6-7« nadomestita s številkama »5-6«. V
Številka: 6500-5/2005-103
isti alinei se besedilo »zavoda za šport« nadomesti z besedilom: »pristojnega
Datum: 31.05.2007
ministrstva«.
V tretji alinei 22. člena se številka »5« nadomesti s številko »10«.
13. člen
V naslovu 23. člena se črta beseda »interesna«.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

1.6.2007

OBJAVE
Občina Gornja Radgona na podlagi 6. člena Pravilnika o
merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih št. 15 z dne 31.12.2005 in po uveljavitvi št. 32 z
dne 01.06.2007) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje programov športa za
sofinanciranje v letu 2007,
v občini Gornja Radgona

spopolnjevanje kadrov v športu
- usposabljanje strokovnih kadrov
- spopolnjevanje strokovnih kadrov
Športne prireditve
Delovanje društev in
občinske športne zveze
- 75 % za kakovostni šport
- 25 % za rekreativni šport

4.600 EUR
3.100 EUR
1.500 EUR
3.200 EUR
41.974,85 EUR
31.481,14 EUR
10.493,71 EUR

3. Za sredstva na tem razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz
prve točke tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- da imajo sedež v občini Gornja Radgona,
1. Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna - da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov;
društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, - da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje - da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
dejavnosti v športu.
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa 4. Prijava se posreduje na obrazcih iz Razpisne dokumentacije
iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona v naslednjih za javni razpis za zbiranje programov športa za sofinanciranje v
predvidenih višinah:
letu 2007 v občini Gornja Radgona. Sredstva bodo razdeljena v
skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnih programov
športa v občini Gornja Radgona.
ŠPORTNA VZGOJA OTROK,
MLADINE IN ŠTUDENTOV
35.070 EUR 5. Sredstva pridobljena na podlagi razpisa, morajo biti porabljena
Športna vzgoja predšolskih otrok
2.170 EUR do 15.11.2007.
- interesna vadba predšolskih otrok
30-60 urni programi
1.500 EUR
- Ciciban planinec
170 EUR 6. Kraj in rok prijave:
- naučimo se plavati 10-urni program
Občina Gornja Radgona
plavanja za otroke v starosti 5 let, za prevoz
500 EUR Občinska uprava Partizanska 13, Gornja Radgona
Športna vzgoja šoloobveznih otrok
6.500 EUR Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z navedbo »Prijava
- naučimo se plavati 10-urni program plavanja
na Razpis za šport 2007« in naslovom vlagatelja. Vloge je možno
za otroke v starosti 6 let, za prevoz
1.500 EUR dostaviti osebno ali po pošti.Vloge, ki bodo oddane osebno
- kritje stroškov udeležbe na področnih
morajo biti v vložišču Občine Gornja Radgona oddane do
in državnih tekmovanjih
3.500 EUR 15.06.2007 do 12.00 ure. Vloge, ki bodo oddane po pošti,
- interesna vadba šoloobveznih otrok
morajo biti oddane s poštnim žigom 15.06.2007. Vloge prejete
40-80 urni programi
1.500 EUR po datumu zaključka razpisa, se vrnejo predlagateljem.
Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 26.400 EUR 7. Datum odpiranja vlog: 19.06.2007.
- za strokovni kader
14.100 EUR
- za uporabo objekta
8.000 EUR 8. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje
- za materialne stroške programov
4.300 EUR 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog.
KAKOVOSTNI ŠPORT
VRHUNSKI ŠPORT - športni dodatek
ŠPORTNA REKREACIJA
VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
IN POVRŠIN
POSEBNI PROGRAMI

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE
Izobraževanje, usposabljanje in

3.300 EUR
9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine:
1.250 EUR http://www.gor-radgona.si. Dvigniti pa jo je možno tudi v vložišču
občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona
4.800 EUR soba številka 20 pri ga. Mariji Holer vsak delavnik v času uradnih
ur. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o merilih
za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja
3.300 EUR Radgona.
3.500 EUR

49.774,85 EUR

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

