OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 33 DNE 1. 7. 2007
Na podlagi 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1),
19. in 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB), 18. člena Statuta Občine Apače
(Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07) sta občinska sveta
Občine Gornja Radgona na 1. izredni seji, dne 19.06.2007 in Občine Apače na 7.
redni seji, dne 12.06.2007 sprejela

DOGOVOR
o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med
Občino Gornja Radgona in Občino Apače
na dan 31.12.2006
1. člen
Stranki tega dogovora ugotavljata, da sta na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1) in Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(Uradni list RS, št. 108/06 – ZUODNO – UPB1), s 01.01.2007 na območju prejšnje
Občine Gornja Radgona nastali dve občini, in sicer: Občina Gornja Radgona in Občina
Apače.

5. člen
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila in delitveni ključi, navedeni v
nadaljevanju:
1. po legi nepremičnin (lastnik je občina, na območju katere nepremičnina leži)
2. po načinu dosedanje uporabe (lastnik je občina, katerem prebivalstvu ali območju
premoženje služi eni ali obema občinama).
6. člen
Premoženje prejšnje občine se razdeli po naslednjih načelih:
1. Nepremičnina (delitev po legi):
Med nepremičnine po tem dogovoru spadajo:
stavbe in deli stavb
zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi)
objekti komunalne infrastrukture kolektivne in individualne rabe
cestna in prometna infrastruktura
stanovanja in poslovni prostori
kulturni spomeniki in drugi objekti, ki služijo kulturni dejavnosti oziroma so
objekti javne infrastrukture na področju kulture
javna infrastruktura na področju športa
objekti v upravljanju javnih zavodov
zaklonišča.

Premoženje prejšnje Občine Gornja Radgona se razdeli med občino Gornja Radgona
in novonastalo občino Apače in uredijo medsebojna premoženjska razmerja na podlagi
2. Premičnine – oprema in druga opredmetena sredstva
določb tega dogovora.
I. Premično premoženje je premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali
izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postane premoženje občine, na območju
2. člen
katere nepremičnina leži.
V tem dogovoru uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. »dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij« je akt, ki ga sprejmeta
občinska sveta občin Gornja Radgona in Apače in je podlaga za sklenitev sporazuma
o razdelitvi premoženja, ki ga sprejmeta župana,
2. »prejšnja občina« je Občina Gornja Radgona v obsegu do 31.12.2006,
3. »občina Apače« je novonastala občina,
4. »občina Gornja Radgona« v zmanjšanem obsegu po 01.01.2007,
5. »splošni delitveni ključ« je razmerje števila prebivalcev posamezne občine v
primerjavi s številom prebivalcev prejšnje občine.

II.Premičnine, ki so jih uporabljali občinski organi in občinska uprava prejšnje občine
do 31.12.2006 postanejo last Občine Gornja Radgona, razen neodpisane vrednosti
premičnin opredmetenih osnovnih sredstev, ki se deli po splošnem delitvenem ključu.
III. Občina Apače postane lastnik nepremičnin in premičnin bivših krajevnih skupnosti
Apače in Stogovci.

3. Premoženje in kapital javnih zavodov, ki služi izključno prebivalcem ene
občine, pripada tej občini (8. in 10. člen tega dogovora).
Premoženje in kapital javnih zavodov, ki služi prebivalcem občine Gornja Radgona in
3. člen
občine Apače, se glede na namen uporabe, po stanju na dan 31.12.2006 se deli po
Podlaga za razdelitev premoženja je bilanca stanja prejšnje občine na dan 31.12.2006 splošnem delitvenem ključu.
ter delitveni ključi in merila določena s tem dogovorom.
7. člen
4. člen
Splošni delitveni ključ (število prebivalcev 12.785):
Občina Gornja Radgona
(8.986)
70,28%
Občina Apače
(3.799)
29,72%
ki je kot delitveno razmerje uporabno v vseh primerih, ko razmerja ni mogoče ali ni
primerno deliti po drugih kriterijih.
Število prebivalcev je povzeto po Izračunu primerne porabe za leto 2007 Ministrstva
za finance in predstavlja število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan
01.01.2006 (vir: Statistični urad RS – Oddelek za demografijo).

Ustanoviteljske pravice na področju: otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja
in kulture
Prejšnja občina je bila ustanoviteljica in je izvrševala ustanoviteljske in lastninske pravice
za javne zavode navedene v tem členu.
Javni zavodi s področja otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja in kulture prejšnje
občine Gornja Radgona so bili na podlagi sistemske zakonodaje do sklenitve tega
dogovora z ustanovitvenimi akti prejšnje občine:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 4/97,
16/98 in Uradni list RS, št. 101/01),
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Apače
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(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 4/97, 16/98 in
Uradni list RS, št. 101/01),
Odlok o pripojitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci
k javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače (Uradni list RS, št.
85/02),
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Antona Trstenjaka Negova (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis
Prepih, št. 4/97 in 16/98),
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Janka Šlebingerja Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 63/98),
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 4/94
in Uradni list RS, št. 101/01),
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 63/98),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (Uradni
list RS, št. 28/99 in 34/02).
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V zdravstvenem domu Gornja Radgona izvršujeta soustanoviteljske pravice Občina
Gornja Radgona in Občina Apače, po splošnem delitvenem ključu: število prebivalcev.
12. člen
Ustanoviteljske pravice na področju lekarniške dejavnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne (Uradni list RS, št. 44/96).
Soustanoviteljske pravice v javnem zavodu Pomurske lekarne izvršujeta
soustanoviteljske pravice Občina Gornja Radgona in Občina Apače po splošnem
delitvenem ključu.
13. člen
Javno podjetje:
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 10/05 in 12/05)

8. člen

Kapital javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. po stanju na dan 31.12.2006 se
deli po splošnem delitvenem ključu: število prebivalcev. Občina Apače ne prevzema
ustanoviteljskih pravic.

Občina Apače od 01.01.2007 prevzema in izvršuje ustanoviteljske in lastninske
pravice za naslednji javni zavod s področja vzgoje, izobraževanja in otroškega
varstva:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Apače
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 4/97, 16/98 in
Uradni list RS, št. 101/01).

Občina Apače z dnem začetka veljavnosti tega dogovora prevzame v izvajanje lokalne
gospodarske javne službe na območju občine Apače (možnost dogovora z Komunalnim
podjetjem – pogodbeni odnos).

9. člen
Občina Gornja Radgona in Občina Apače prevzemata in izvršujeta
soustanoviteljske in lastninske pravice po splošnem delitvenem ključu: število
prebivalcev, za naslednje javne zavode:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (Uradni
list RS, št. 28/99 in 34/02),
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 63/98),
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Janka Šlebingerja Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 63/98),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja
Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 4/03,
7/04, 10/05 in 16/06), samo razvojni del brez enote zavoda.

Vsa komunalna infrastruktura se deli po teritorialnem načelu in pripada tisti občini, kjer
infrastruktura poteka, razen tista, ki je v skupni rabi in se deli po splošnem delitvenem
ključu.
14. člen
Vsa cestna in prometna infrastruktura, se deli po teritorialnem načelu in pripada tisti
občini, kjer infrastruktura poteka.
15. člen
Civilna zaščita in požarna varnost
Oprema in sredstva civilne zaščite in požarne varnosti, ki jo uporabljajo pripadniki obeh
služb pripada občini po splošnem delitvenem ključu.

Gasilska zveza in občine sklenejo poseben dogovor o vzdrževanju sistema alarmiranja.
V primeru nevarnosti večjih naravnih in drugih nesreč, se vključijo v reševanje z
materialnimi sredstvi kot tudi z enotami za zaščito in reševanje se občini medsebojno
Občina Gornja Radgona od 01.01.2007 prevzame in izvršuje ustanoviteljske pomagata pri reševanju in sanaciji terena. Do vzpostavitve lastne organizacije in
pravice za naslednje javne zavode s področja vzgoje, izobraževanja in otroškega Občinskega štaba za civilno zaščito v Občini Apače, vodi reševanje Štab CZ Občine
varstva:
Gornja Radgona.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 4/97, Glede intervencij na področju nevarnosti v primeru razlitja nevarnih snovi in reševanja
16/98 in Uradni list RS, št. 101/01),
v prometnih nesrečah, opravlja naloge reševanja specialna enota PGD Gornja Radgona.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Glede požarne varnosti občini uskladita dolžnosti, naloge in organizacijo s posebnim
Antona Trstenjaka Negova (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis dogovorom (pogodbo) z Gasilsko zvezo Gornja Radgona.
Prepih, št. 4/97 in 16/98),
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja
16. člen
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 4/94
in Uradni list RS, št. 101/01), razen enot Apače in Stogovci.
Stavbe in deli stavb (stanovanja in poslovni prostori)
10. člen

11. člen

Lastninsko pravico na stavbah in delih stavb ima vsaka občina na svojem območju.

Ustanoviteljske pravice na področju zdravstva:
17. člen
Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Denarna sredstva
Radgona (Uradni list RS, št. 28/99), s katerim je organizirana tudi Zdravstvena postaja
v Apačah.
Denarna sredstva (v blagajni in dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah)
so bila razdeljena po Zaključnem računu proračuna za leto 2006.
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Sredstva izplačana v obdobju začasnega financiranja, ki bodo izplačana z
ločenega podračuna proračuna prejšnje občine, se vključijo v proračuna občine Gornja
Radgona in občine Apače v skladu s sprejetim dogovorom o delitvi stroškov v breme
proračuna, sprejetim na občinskem svetu.
Terjatve: Dolgoročne terjatve iz poslovanja se delijo po ključu števila prebivalcev,
terjatve za sredstva, dana v upravljanje se delijo po legi nepremičnin (vključno z opremo),
na katero nepremičnine se nanašajo.
Kratkoročne terjatve do kupcev se delijo po legi oz. po stalnem bivališču. Kratkoročne
terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne terjatve iz financiranja
in druge kratkoročne terjatve, se delijo po splošnem delitvenem ključu.
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22. člen
Finančne obveznosti iz naslova uresničevanja zakonskih obveznosti na področjih
socialnega varstva, zdravstva, otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, prevzameta
občini, kjer imajo upravičenci do zagotavljanja finančnih obveznosti (posamezni občani)
stalno prebivališče.
23. člen
Na podlagi tega dogovora, župana občine Gornja Radgona in občine Apače, skleneta
v roku 3 mesecev Sporazum o razdelitvi premoženja.

Dolgoročne kapitalske in druge naložbe (naložba v ARCONT Gornja Radgona,
Dom starejših občanov Gornja Radgona, itd.), se delijo po splošnem delitvenem ključu. Sklenjen sporazum o razdelitvi premoženja bo podlaga za vpis lastninske pravice v
zemljiško knjigo.
Vrednostni papirji:delnice, obveznice, točke investicijskih skladov se delijo po
splošnem delitvenem ključu.
24. člen
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine, kratkoročne obveznosti
do zaposlenih, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, se delijo po splošnem
delitvenem ključu. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
in do dobaviteljev se delijo po legi oziroma po stalnem bivališču. Kratkoročne obveznosti
iz financiranja (preplačilo finančne izravnave) je bilo že razdeljeno po Zaključnem računu
proračuna za leto 2006.

Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona in Apače, lokalnem časopisu Prepih, uporablja pa se od 01.01.2007 dalje.

Številka: 031-2/2007
V Gornji Radgoni, 20.06.2007

18. člen

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Dolgoročne in druge obveznosti
Dolgoročne obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov se delijo v skladu z že sprejetim
dogovorom, ostale dolgoročne in druge obveznosti iz poslovanja (CERO Puconci,
odlagališče Hrastje Mota) pa se delijo po splošnem delitvenem ključu.
19. člen

V Apačah, 13.06.2007
ŽUPAN
OBČINE APAČE
dr. Darko ANŽELJ, l.r.

Terjatve in obveznosti, v katerih tečejo sodni spori

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Gornja
Prihodki iz terjatev za katere je Občina Gornja Radgona vložila tožbo na pristojna Radgona na svoji 6. redni seji dne 30.05.2007 sprejel
sodišča se razdelijo po splošnem delitvenem ključu: število prebivalcev.
Obveznosti, ki nastanejo na podlagi sodbe ali poravnave v sodnih sporih na podlagi
tožbe vložene zoper prejšnjo občino se razdelijo med občinama po legi nepremičnine,
na katero se nanaša.
Splošni delitveni ključ števila prebivalcev velja za obveznosti, ki nastanejo iz tožbe, ki
jo je vložila Agrarna skupnost Hrastje Mota zoper prejšnjo občino.
20. člen

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva
v občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Pogodbene obveznosti

1. člen
Pogodbe, ki jih je podpisala prejšnja občina do 31.12.2006, razen sredstev okoljskih S tem pravilnikom se določajo ukrepi, nameni, pogoji in merila ter upravičenci
dajatev, predmet pogodbenih obveznosti pa se nanaša na prebivalce, investicije ali na do denarne pomoči ter postopek dodeljevanja proračunskih sredstev Občine Gornja
dejavnost zavodov na območju novonastale občine, nova občina prevzame vse Radgona za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona.
dogovorjene obveznosti.
2. člen
Sredstva
za
namene
iz
tega
pravilnika
se zagotovijo v proračunu Občine Gornja
21. člen
Radgona za posamezno leto.
Obveznosti krajevnih skupnosti

3. člen
Upravičenci
do
sredstev
po
tem
pravilniku
so:
Obveznosti krajevnih skupnosti prevzame vsaka občina za krajevne skupnosti na svojem
–
samostojni podjetniki,
območju.
–
mikro in mala podjetja,
–
potencialni podjetniki,
–
podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v register.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 33 DNE 1.7.2007

4

zaposlovanje mladih,
Za sredstva lahko zaprosijo prosilci s sedežem, dejavnostjo in lokacijo investicije na –
območju Občine Gornja Radgona.
–
zaposlovanje oseb s poklici, ki jih gospodarstvo potrebuje,
–
zaposlovanje oseb, ki so ostale brez zaposlitve,
Prednost imajo deficitarne dejavnosti, ki jih z vsakokratnim razpisom določi glede na –
zaposlovanje pripravnikov, štipendistov.
potrebe Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo.
Oblika pomoči: dotacija.
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
Upravičeni stroški: bruto plača na novo zaposlene osebe.
mikropodjetje pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2
milijona EUR letnega prometa ;
malo podjetje: ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet, ki je manjši od Intenzivnost pomoči: do 50% bruto plače za obdobje 1 leta.
10 mio EUR je neodvisno podjetje.
upravičeni stroški: stroški, za katere se lahko dodeljuje pomoči.
Pogoji
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje:
materialne investicije: investicije v opredmetena osnovna sredstva.
nematerialne investicije: investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva.
–
mora biti državljan Republike Slovenije,
intenzivnost pomoči: višina pomoči izražena kot odstotek upravičenih
–
prijavljena mora biti na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
stroškov.
–
ima stalno bivališče v Občini Gornja Radgona,
Delodajalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
4. člen
–
sedež podjetja mora biti v Občini Gornja Radgona,
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
–
delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj še dve leti po prejetih sredstvih za ta namen,
–
so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
–
delodajalec prejme sredstva za zaposlitev iskalca zaposlitve za dobo enega leta,
–
so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
–
v primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, je delodajalec dolžan zagotoviti
–
sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, transport, kmetijstvo in ribištvo.
nadomestno zaposlitev iskalca zaposlitve iz iste izobrazbene skupine,
–
delodajalec mora prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov.
5. člen
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se bodo
3. PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV PODJETJA
dodeljevala kot nepovratna sredstva v obliki dotacij, subvencioniranja storitev in
subvencioniranja obrestne mere.
Namen: sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih in razstavah doma in v tujini,
z namenom predstavitve izdelkov in storitev ter sklenitve novih poslov.
II. UKREPI IN NAMENI
Oblika pomoči: dotacija.
6. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se lahko dodeljujejo za
Upravičeni stroški: stroški najetja, postavitve in delovanja razstavno prodajnega
naslednje ukrepe in namene:
prostora.
1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA DODELJENE BANČNE
KREDITE

Intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Pogoji: podjetje predloži potrebna dokazila (račune).

Namen: materialne in nematerialne investicije.
III. JAVNI RAZPIS
Oblika pomoči: dotacija – subvencioniranje obrestne mere.
Upravičeni stroški: sofinanciranje obrestne mere, določene med banko in prosilcem,
in sicer za materialne in nematerialne investicije:
–
stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih
prostorov,
–
stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov,
–
stroški nakupa opreme in strojev – osnovnih sredstev,
–
nakup patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja, izdelava projektne
dokumentacije in investicijskih programov.
Intenzivnost pomoči: 50% obrestne mere, določene med banko in prosilcem.
Pogoji:
–
subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri
financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev,
–
minimalni znesek posojila je 4.500 EUR,
–
investicija, ki je predmet subvencionirane obrestne mere, se mora ohraniti v
občini Gornja Radgona vsaj 5 let po njenem zaključku.
2. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA ISKALCEV ZAPOSLITVE
Namen
–
samozaposlovanje,

7. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja se dodeljujejo
na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Gornja Radgona v sredstvih
javnega obveščanja.
8. člen
Javni razpis mora vsebovati:
–
skupni znesek sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v občini Gornja Radgona,
–
ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
–
upravičence, ki lahko zaprosijo za sredstva,
–
pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
–
pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
–
navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
–
rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa,
–
naslov, na katerega se pošiljajo vloge,
–
rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje razvoja.
9. člen
Upravičenec je dolžan ob prijavi na javni razpis podati izjavo, da za določen namen ali
drugo pomoč de minimis ni dobil sredstev iz državnih in mednarodnih virov, oziroma
če jih je, v kakšni višini.
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Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 način pridobitve strokovnih rešitev,
EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta
nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja in
10. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem podrobnega prostorskega načrta
Prijave na razpis obravnava 3-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan in sestoji
iz:
Območje za katerega se bo pripravil podrobni prostorski načrt se ureja na podlagi
–
dveh predstavnikov Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo,
določil Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate (Uradni list RS, št. 22/00,
–
predstavnika občinske uprave.
69/02, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 5/04, 6/
04, 23/06), in sicer enota 5 in delno na podlagi Odloka o prostorskih ureditvenih
Administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja občinska uprava.
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. 9/04, 14/05,
11.člen
17/06).
Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis direktorju
občinske uprave posreduje predlog razdelitve namenskih sredstev.
Na območju, ki je predmet obdelave podrobnega prostorskega načrta je v skladu z
usmeritvami občine predvidena ureditev varovanih stanovanj, večstanovanjskih objektov,
Direktor občinske uprave v roku 8 dni od prejema predloga izda upravičencem obvestilo parka in ureditev TŠC Trate v skladu s strokovno podlago – Programsko študijo razvoja
o odobrenih sredstvih, na katero je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema. športnih in rekreacijskih objektov v Občini Gornja Radgona, ki jo je izdelal izr. prof. dr.
Boris Leskovec, u.d.i.a., Vodovodna 36, 1000 Ljubljana, s sodelavci, marec 2007.
Po preteku pritožbenega roka župan izda sklep o višini odobrenih sredstev
posameznemu upravičencu, kar je osnova za sklenitev ustreznih pogodb.
Podrobni prostorski načrt se izdela po naslednjem terminskem planu:
Medsebojne obveznosti med Občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Namensko porabo dodeljenih sredstev preverja občinska uprava in nadzorni odbor.
V primeru nenamenske porabe sredstev ali navajanja neresničnih podatkov je
prejemnik dolžan vrniti prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi.

-

-

začetek – sklep o pripravi
julij 2007
priprava osnutka
julij 2007
smernice nosilcev urejanja prostora
julij/avgust 2007
odločitev o celoviti presoji vplivov na okolje
priprava dopolnjenega osnutka
avgust 2007
priprava okoljskega poročila (če je potrebna)
sodelovanje javnosti – javna razgrnitev, javna obravnava september 2007
priprava predloga
september/oktober 2007
mnenja nosilcev urejanja prostora
oktober/november 2007
sprejem predloga na občinskem svetu
november/december 2007

13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za pospeševanje razvoja Smernice za pripravo podrobnega prostorskega načrta podajo v roku 30 dni:
malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 39/00).
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, oddelek za
14. člen
porečje reke Mura (M. Sobota)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Zavod RS za gozdove; območna enota Murska sobota, Ul. Arhitekta
Radgona, lokalni časopis Prepih.
Novaka 17, Murska sobota
JP Elektro Maribor, Vetrinjska 2, Maribor
Številka: 007-14/2007-202
Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota, Trg Zmage 6, Murska
Datum: 31.05.2007
Sobota
Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, Gornja Radgona
ŽUPAN
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona
OBČINE GORNJA RADGONA
Zavod RS za kulturno dediščino , OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor
Anton KAMPUŠ, l.r.
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20, Maribor
Drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku podrobnega
prostorskega načrta izkazalo, da so tangirani (določeni).
Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list

RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1) je župan Občine Gornja V primeru, da se v fazi priprave podrobnega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso opredeljeni
Radgona, dne 30.05.2007 sprejel
s tem sklepom, se le-te pridobi v nadaljnjem postopku.

SKLEP
o postopku priprave
podrobnega prostorskega načrta za območje Trate –
enota 5 in TŠC Trate

Finančna sredstva za pripravo in izdelavo ter sprejem so zagotovljena v proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2007.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih
in v svetovnem spletu na spletni strani Občine Gornja Radgona (http://www.gorradgona.si/) ter začne veljati z dnem objave.

Predmet tega sklepa je izdelava Podrobnega prostorskega načrta za območje Trate –
enota 5 in TŠC Trate (v nadaljevanju – podrobni prostorski načrt). S tem sklepom se Številka: 350-2/2007
podrobneje določi:
Datum: 20.06.2007
ocena stanja in razlogi za pripravo stanja za pripravo podrobnega prostorskega
načrta
območje obdelave podrobnega prostorskega načrta

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

