OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 43 DNE 1. 4. 2008
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2),
98. 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 116. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) je Občinski
svet Občine Gornja Radgona na svoji 12. redni seji, dne 27.03.2008 sprejel
ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2007

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1.253.865
264.129
597.350
/
1.669.650
1.669.650
216.950
216.950
723.682

1. člen
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2007. Zaključni Skupina / podskupina kontov
Realizacija 2007
račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2007 sestavljata splošni in posebni V. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
9.378
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
9.378
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
750 Prejeta vračila danih posojil
9.378
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornja
751 Prodaja kapitalskih deležev
/
Radgona za leto 2007.
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
Bilance so sestavni del tega odloka.
DELEŽEV (440+441+442+443)
80.075
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
80.075
2. člen
440 Dana posojila
/
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
80.075
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2007 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
/
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
v EUR-ih (brez centov)
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
/
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
Skupina / podskupina kontov
Realizacija 2007
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
- 70.697
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.573.468
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.757.485 C. RAČUN FINANCIRANJA
70 DAVČNI PRIHODKI
5.004.189 Skupina / podskupina kontov
Realizacija 2007
700 Davki na dohodek in dobiček
4.174.384 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000
703 Davki na premoženje
602.479
50 ZADOLŽEVANJE
1.000.000
704 Domači davki na blago in storitve
227.326
500 Domače zadolževanje
1.000.000
706 Drugi davki
/ VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
56.271
71 NEDAVČNI PRIHODKI
753.297
55 ODPLAČILA DOLGA
56.271
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
548.612
550 Odplačila domačega dolga
56.271
711 Takse in pristojbine
4.844
712 Denarne kazni
3.260 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
85.992
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.596.714
714 Drugi nedavčni prihodki
110.588
72 KAPITALSKI PRIHODKI
482.913 X. NETO ZADOLŽEVANJE
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.667
(VII.-VIII.)
943.729
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2007 JE 1.669.099,47 EUR
nematerialnega premoženja
481.246
73 PREJETE DONACIJE
/
3.člen
730 Prejete donacije iz domačih virov
/
731 Prejete donacije iz tujine
/ Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 68.752,35 EUR se prenese med sredstva
74 TRANSFERNI PRIHODKI
333.070 proračunske rezerve v letu 2008.
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
333.070
4. člen
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.849.786
40 TEKOČI ODHODKI
1.816.376 Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
408.404
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
61.419 Številka: 007-6/2007
402 Izdatki za blago in storitve
1.283.492 Datum: 28.03.2008
403 Plačila domačih obresti
27.561
ŽUPAN
409 Rezerve
OBČINE GORNJA RADGONA
35.500
Anton KAMPUŠ, l.r.
41 TEKOČI TRANSFERI
2.146.811
410 Subvencije
31.466
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Na podlagi 55. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in
20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Gornja Radgona
na 12. redni seji, dne 27.03.2008 sprejel

4.
5.
6.
7.
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Odgovor na pripombe Aleksander S. Ostan u.d.i.a z dne 19.9.2007
Stališča športnikov z javne razgrnitve z dne 26.09.2007
Odgovor na stališča športnikov z dne 02.10.2007
Obrazložitev, kako so ob pripravi akta upoštevane naravnovarstvene smernice

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in
turistično športni center (TŠC) Trate

IV. Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so bili zaprošeni za izdajo smernic
in mnenj, ter seznam pridobljenih smernic in mnenj
1. MOP, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Sektor za vodno območje Donave, oddelek za porečje reke Mure; Slovenska
I. SPLOŠNE DOLOČBE
ulica 2, 9000 MURSKA SOBOTA
2. Zavod RS za gozdove, OE Murska Sobota, Ul. arh. Novaka 17, 9000 Murska Sobota
1. člen
3. ELEKTRO Maribor; Javno podjetje za distribucijo el. energije, p.o.Vetrinjska 2,
2000 Maribor
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje Trat – enota 4. Telekom Slovenije d.d, PE Murska Sobota; Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
5 in turistični športni center (TŠC) Trate (v nadaljevanju podrobni načrt) v mestu Gornja 5. Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Radgona, ki ga je pod številko 053/07, decembra 2007 izdelal PROJEKT-INVEST 6. Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
d.o.o., Gornja Radgona.
7. Zavod RS za kulturno dediščino, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20, 2000 Maribor
2. člen
9. UPC TELEMACH d.o.o., Lendavska 29, 9000 Murska Sobota
10. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
Podrobni načrt določa:
območje obdelave,
II. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo,
3. člen
parcelacijo,
etapnost izvedbe,
Podrobni načrt je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtujejo prostorske ureditve
rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih dobrin, ohranjanje narave,
na območjih neizkoriščenega oz. slabo izkoriščenega dela mestnega zemljišča med
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, požarom ter obrambnimi
reko Muro, vrtcem in betonarno ter Mladinsko ulico in športnim stadionom, kakor tudi
potrebami,
ves športni stadion. Območje urejanja je razvidno iz grafičnih prilog, ki so sestavni del
vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in dopustna
podrobnega načrta.
odstopanja od načrtovanih rešitev.
4. člen

Podrobni načrt vsebuje:
I. Tekstualni del:
1. Območje podrobnega načrta
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor:
vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
rešitve načrtovanih objektov in površin,
pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
4. Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
5. Način, vrsta in namen prenove dela naselja
6. Rešitve in ukrepi za obrambo, ter varstvo pred nevarnimi in drugimi nesrečami
vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorskih ureditev
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalnih in tehničnih rešitev
9. Usmeritev za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grafični del
Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela podrobnega načrta, s prikazom
lege prostorske ureditve v širšem območju
Območje podrobnega načrta, z obstoječim parcelnim stanjem; M 1:2000
Prikaz vplivov s sosednjimi območji; M 1:2000
Prikaz povezav s sosednjimi območji; M 1:2000
Zazidalno – ureditvena situacija; M 1:1000
Situacija prometne ureditve; M 1:1000
Prikaz poteka omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro, M 1:1000
Etapnost izvedbe prostorske ureditve; M 1:2000
Načrt parcelacije; M 1:1000

III. Seznam prilog podrobnega načrta
1.
Idejna zasnova TŠC, avtorja izr.prof. dr. Boris Leskovec u.d.i.a
2.
Zapisnik javne obravnave, z dne 19.9.2007
3.
Pripombe Aleksander S. Ostan u.d.i.a, z dne 19.9.2007

Ureditveno območje podrobnega načrta obsega naslednje parcele v k.o. Gornja
Radgona:
1215/1, 1216/2, 1216/3, 166, 167,168, 169, 170, 164, 171/2, 172/2, 173/2, 173/3,
173/5, 174, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177, 178, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5,
192/1, 192/3, 192/4, 193/,8, 193/9, 193/10, 194, 195, 197, 198, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 802, 803/1, 803/2, 804, 805, 806, 809, 810/2, 811, 812/1,
812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 812/7, 813/2, 814, 815/1, 816/5.
Celotna velikost območja znaša ca. 23,0 ha.
5. člen
Območje obdelave je prvenstveno namenjeno stanovanjski, turistični, športni, gostinski
in mirni poslovni ali storitveni dejavnosti.
Območje obravnave je razdeljeno na podobmočja. Vsako podobmočje predstavlja
funkcionalno celoto tako, da je mogoča izvedba podobmočja kot posamezne faze.
Podobmočja so:
1. mestni park,
2. več stanovanjski objekti ter varovana stanovanja,
3. individualna gradnja,
4. večnamenska dvorana, restavracija, bazenski kompleks, turistično športni
center (v nadaljevanju TŠC),
5. otok, čolnarjenje, mostna povezava z Bad Radkersburgom (Avstrija).
1.

Mestni park: Nahaja se na osrednjem delu območja obdelave, med vrtcem,
Cesto na stadion, Mladinsko cesto in domom za starejše občane.
2.
Več stanovanjski objekti ter varovana stanovanja: Podobmočje se nahaja
na zgornjem severozahodnem delu območja, med obstoječo betonarno, dovozno cesto
do Doma za starejše občane, domom starejših občanov ter visokovodnim nasipom
reke Mure.
3.
Individualna gradnja je na zahodnem delu med vrtcem ter podobmočjima 1 in 2.
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4.

5.
6.

Večnamenska dvorana, restavracija, bazenski kompleks so na južnem
delu območja med Pomurskim sejmom, cesto na stadion, nogometnim
igriščem in vodovarstvenim nasipom.
Turistično športni center s pripadajočimi objekti se nahaja na robu
jugovzhodnega dela območja.
Otok, čolnarjenje, mostna povezava z Bad Radkersburgom (Avstrija),
so na severnem delu območja ob reki Muri.

3

Kota pritličja se določi po geodetski zazidalni situaciji, uskladiti jo je potrebno z
geološkim poročilom, ter po potrebi s hidrološko in hidravlično analizo.
V delu obstoječega glavnega kolektorja za odvajanje odpadnih voda mesta Gornja
Radgona je pri objektu potrebno upoštevati možnost vzdrževanja kolektorja. Predlaga
se prehod (pasaža).

Oblikovanje odprtin je svobodno, z možno izvedbo balkonov; frčad, nadstreškov.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALNE REŠITVE PROSTORSKIH
UREDITEV
Ob več stanovanjskih objektih se predvidijo zelenice, ter ustrezna posaditev dreves in
manjšega grmičevja. Izvede se urejeno parkirišče (asfaltirano ali tlakovano), ustrezne
6. člen
povezave s sosednjimi objekti, ter zunanje površine namenjene uporabnikom objektov
(zelenice,…).
Predvidena postavitev in oblika objektov ter horizontalni in vertikalni gabariti so razvidni iz
9. člen
grafičnih prilog podrobnega načrta (Zazidalno – ureditvena situacija – list 5).
Oblikovanje posameznih objektov je pogojeno s funkcijo le-teh ter tudi z mikro lokacijo Podobmočje 3.
Individualna gradnja
objektov. V vseh podobmočjih je oblikovanje objektov prosto. Določene so maksimalne Podobmočje je namenjeno individualni stanovanjski gradnji. Dovoljeno je opravljanje
tlorisne dimenzije in višine.
turistične, gostinske ter mirne poslovne ali storitvene dejavnosti.
Obdrži se obstoječa parcelacija. V sklopu obstoječih parcel je določena površina za
Namen posameznih objektov je določen znotraj posameznega podobmočja.
gradnjo, znotraj katere se poljubno postavi objekt. Dovoljeno je združevanje parcel.
7. člen

Gradbena linija novih objektov je vzporedna s severovzhodno fasado obstoječe
stanovanjske hiše kar je razvidno iz grafične priloge.

Podobmočje 1.
Mestni park
Oblikovanje objektov je prosto. Določijo se le maksimalni zunanji gabariti in etažnost.
Na podobmočju je predvidena parkovna ureditev z vodometom. Namenjeno je za
Etažnost objektov je lahko K+ P+M ali K+P+1N+M. Kota pritličja je najmanj 0,15 m od
sprehode in rekreativne dejavnosti.
urejenega terena (cesta).
Ureditev poti v parku ter zasaditev je prosta in v tem podrobnem načrtu ni določena.
Ob individualnih stanovanjskih objektih je predvidena primerna ureditev okolice
Upoštevajo se lahko poti, ki bodo nastale z uporabo parka. Možna je posaditev večjih
(parkirišča in podobno). Parkirišča se lahko izvedejo do parcelnih mej.
dreves z dolgo življenjsko dobo, ostalo pa so predvidene zelenice. Za podobmočje se
lahko izvede hortikulturni načrt.
10. člen
Dovoljena je postavitev vodometa, paviljonskih objektov, kot pomožnih objektov za
Večnamenska dvorana, restavracija, bazenski kompleks
izvajanje kulturnih aktivnosti v parku, kot tudi postavitev igral in podobne urbane opreme. Podobmočje 4.
Objekt v podobmočju je namenjen turistični, športni in rekreativni dejavnosti ter tudi
poslovni dejavnosti, zato oblikovanje ni omejeno.
Ob mestni ulici Cesta na stadion so predvidena parkirišča.
V sklopu podobmočja je možna faznost izvedbe predvidenih ureditev.

Celotno podobmočje je ena gradbena parcela, razen dostopne poti do podobmočja 5
(mladinski dom).

8. člen
Tlorisna velikost objekta je znotraj površine določene za gradnjo. Višina objekta je
prilagojena dejavnosti (športna dvorana) s tem, da ne sme biti višja od 12,00 m.

Podobmočje 2.
Več stanovanjski objekti ter varovana stanovanja
Podobmočje je namenjeno gradnji večstanovanjskih objektov, ki vključujejo varovana
Kota pritličja se določi po geodetski zazidalni situaciji, uskladiti jo je potrebno z
stanovanja v povezavi z domom za starejše občane. Razen stanovanjske dejavnosti v
geološkim poročilom, ter po potrebi s hidrološko in hidravlično analizo.
sklopu podobmočja je dovoljeno opravljanje turistične, gostinske ter mirne poslovne
ali storitvene dejavnosti.
Oblikovanje strehe in odprtin je prosto. Pogojeno je z namenom objekta ter arhitekturni
zasnovi.
Izvede se parcelacija zemljišč. Posamezna gradbena parcela je funkcionalno zemljišče
posameznega objekta znotraj katerega je določena površina za gradnjo. Gradbena
Objekt se lahko gradi fazno, po posameznih sklopih (tribune, slačilnice, dvorana, ostali
parcela namenjena gradnji gospodarske javne infrastrukture, manipulativnih površin in
pomožni in drugi prostori …) znotraj predvidene površine za gradnjo.
parkirišč, v katerih se tudi izvede komunalna infrastruktura, je skupno funkcionalno
zemljišče vseh objektov na podobmočju. Združevanje parcel ni dovoljeno.
Predvideni so ustrezni tlakovani ali asfaltirani dostopi, parkirišča, ureditev zelenih
površin, zasaditev dreves, postavitev ograje – po potrebi.
Objekti imajo poravnano gradbeno linijo z obstoječim blokovskim naseljem ter ostalimi
bližnjimi objekti, ki so jugozahodno.
11. člen
Oblikovanje objektov je prosto. Določijo se le maksimalni zunanji gabariti in etažnost.
Turistično športni center
Tloris osnovnega volumna objektov je praviloma podolgovate oblike. Na osnovni Podobmočje 5.
volumen je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne. Tlorisna Podobmočje je pretežno namenjeno športni, turistični, rekreativni, ter tudi poslovni
dejavnosti, zato oblikovanje ni omejeno.
velikost objektov je znotraj površine določene za gradnjo.
Etažnost objektov je max. P+3N+M oz. P + 4N če so objekti z ravno streho. Dovoljeno Obdrži se obstoječa parcelacija. Združevanje parcel v večje območje je dovoljeno.
je tudi odstopanje od etažnosti pod pogojem stopničastega dviga objektov, vendar ne
V sklopu podobmočja je predvidena rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih športnih
smejo biti višji (samo nižji).
objektov ter gradnja objekta za športnike in mladinski dom.
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Za reševanje prometnih povezav je predvidena rekonstrukcija obstoječe poti, ki je v
sklopu TŠC ter obstoječega priključka te poti na križišče Mladinske ulice in Ceste na
stadion.
Za zagotovitev površin za rekonstrukcijo obstoječega TŠC (ureditev dovozne poti in
parkirišč) je potrebno odstraniti (zrušiti) obstoječe objekte na severnem in
severozahodnem delu podobmočja (tribune, slačilnice, boksi …). Do rušenja je potrebno
obstoječe objekte primerno vzdrževati.
V sklopu objekta za športnike je predvidena ureditev prostorov garderob in sanitarij za
športna društva, sanitarije za obiskovalce TŠC-a, prostori za sodnike in delegate ter
pisarne za potrebe športnih delavcev, športnih društev in organizacij. V sklopu objekta
je možna izgradnja tribun, gostinskega dela ter prostorov, ki bodo dopolnjevale že
omenjene dejavnosti.
V sklopu mladinskega doma je predvidena ureditev večnamenskega prostora za mlade,
gostinski del s pripadajočimi prostori, sanitarije za obiskovalce.
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gospodarsko javno infrastrukturo« in v skladu s smernicami in mnenji posameznih
nosilcev urejanja prostora.
Novi komunalni vodi se morajo voditi po cestnem svetu, kje je to mogoče. Komunalni
vodi se polagajo podzemno. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati
predpisom.
Trase komunalne infrastrukture so določene. V kolikor se pri projektiranju ugotovi
možnost drugačne izvedbe komunalne infrastrukture je sprememba dopustna in se
lahko izvede.
V primeru križanja naj se upoštevajo predpisani odmiki in pogoji za polaganja komunalne
infrastrukture.
16. člen

Pri ureditvi prometnih površin je potrebno upoštevati smernice in mnenja nosilca urejanja
Tlorisna velikost objektov je znotraj površine določene za gradnjo. Maksimalna višina
prostora (Občina Gornja Radgona).
objektov je max. P + 1N + M oz. P + 2 N če so objekti z ravno streho oz. objekti s streho
manjšega naklona, lahko so tudi nižji.
Predvidena je širitev Ceste na stadion. Ob širitvi ceste se prometni režim ne spremeni.
Na obeh straneh se izvede pločnik.
Kota pritličja je najmanj 0,15 m od urejenega terena (ceste).
V sklopu novih večstanovanjskih objektov se izvede nova prometna infrastruktura. Glavni
Predvideni so ustrezni tlakovani ali asfaltirani dostopi, parkirišča, ureditev zelenih
dostop se izvede od javne poti, ki je izgrajena, do Doma starejših občanov.
površin, zasaditev dreves in postavitev ograje – po potrebi. Do posamičnih objektov je
smiselno urediti dovozne poti za potrebe dostave.
Za potrebe oskrbovanja varovanih stanovanj se izvede povezava z domom starejših
občanov.
Dopustna so odstopanja glede namembnosti, lokacije, velikosti in oblikovalnih pogojev
predvidenih objektov ter tudi števila posamičnih objektov.
Prometni režim in predvidene nove ureditve znotraj obravnavanega območja so
prikazane v grafičnem delu podrobnega načrta.
12. člen
17. člen
Podobmočje 6.

Otok, čolnarjenje, mostna povezava z Bad
Radkersburgom (Avstrija)
Območje je namenjeno športni, rekreativni in turistični dejavnosti.

Na območju podrobnega načrta je predvidena ureditev javne razsvetljave. Javna
razsvetljava je opremljena s preklopnikom – reduktorjem, ki omogoča obratovanje z
zmanjšano močjo v nočnem času.

Za izgradnjo dostopne poti z mostom čez reko Muro se po potrebi odstranijo obstoječi
objekti, ograje, …
Oddaljenost med svetilkami naj omogoča racionalno porabo električne energije.
Pri izgradnji je potrebno upoštevati dejansko stanje konfiguracije in biotopa, ter stremeti
za čim večjo ohranitev obstoječega stanja.
Predvideno je:
*
izvedba »otoka« z izvedbo rokava reke Mure;
*
čolnarna;
*
povezava otoka z nasipom;
*
ureditev sprehajalnih poti;
*
izvedba mosta preko Mure z ustreznimi dostopi.
13. člen

18. člen
Za oskrbo s pitno in požarno vodo se za obravnavano območje izvedejo novi priključki
v skladu s smernicami in mnenji nosilca urejanja prostora.
Za potrebe zagotavljanja požarne varnosti v podobmočjih 2 in 4 je potrebno izgraditi
nove vode vodovodnega omrežja in sicer DN 150 od Pekarne Gornja Radgona do
Kocljeve ulice (dovozne poti do Doma starejših občanov), ter DN 200 od Pošte Gornja
Radgona do glavnega tranzitnega vodovoda DN 300, skladno s priloženimi skicami
nosilca urejanja prostora.

Gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno,
Predmetna voda vodovodnega omrežja je potrebno izgraditi do uporabe enega izmed
komunalno, energetsko infrastrukturo (ceste, parkirišča in podobno), postavitev cestne
objektov v podobmočjih 2 ali 4 (izdaje uporabnega dovoljenja). Za potrebe gradbišča
in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in naprave
v teh podobmočjih je zagotovljena zadostna količina vode.
zvez in telekomunikacij.
Ceste so asfaltirane, parkirišča so asfaltirana ali tlakovana.
14. člen

19. člen
Na obravnavanem območju se izvede ločeni kanalizacijski sistem za komunalno
odpadno vodo in meteorno vodo.

V ureditvenem območju je, v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
Do izgradnje čistilne naprave se komunalne odpadne vode z obravnavanega območja
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega
odvajajo v greznice ali male čistilne naprave. Po izgradnji centralne čistilne naprave,
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list
ter pričetkom obratovanja, se vsi objekti morajo priključiti na javni kanalizacijski sistem.
RS št. 114/03 in 130/04), dovoljena postavitev enostavnih objektov.
15. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati v skladu z grafično prilogo »priključkov na

Meteorne vode se z obravnavanega območja odvajajo preko predvidenih peskolovov,
lovilcev olj in maščob, zadrževalnikov in predvidene meteorne kanalizacije tako, da bo
čim bolj zmanjšan hipni odtok teh voda z urbanih površin.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 43 DNE 1. 4. 2008
Meteorna voda se praviloma odvaja na lastne zelenice, v kolikor pa to ni možno pa v
obstoječo kanalizacijo.
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25. člen

Načrt parcelacije celotnega obravnavanega območja je razdeljen po posameznih
Predvidene nove priključke fekalne in meteorne kanalizacije je potrebno izvesti v skladu podobmočjih, ki so:
1. mestni park
s smernicami in mnenji nosilca urejanja prostora.
2. varovana stanovanja, stanovanjsko naselje
3. individualna gradnja
20. člen
4. večnamenska dvorana, restavracija, hotel, bazeni
Napajanje mestnega parka, večstanovanjskih in individualnih objektov (ocenjena končna 5. turistično športni center (TŠC)
moč cca. 200 kW) z električno energijo, bo možno iz transformatorske postaje TP 6. čolnarjenje- otok- mostna povezava Bad Radkersburgom.
Radgona Dom starejših občanov (t-606 OE Gornja Radgona) v skladu s smernicami
Pri parcelaciji mikrolokacij je dovoljeno smiselno oblikovanje in upoštevanje, da meje
nosilca urejanja prostora.
območij ni potrebno strogo ločiti, pod pogojem da se ne ruši osnovni koncept ali s tem
Napajanje večnamenske dvorane (športna zaprta igrišča, prenočišča, fitnes centra), prepreči možnost gradnje sosednjega predvidenega objekta. Parcelacija posameznih
restavracije, bazenskega kompleksa , turistično športnega centra, objekta za športnike podobmočjih je podana od 7. do 12. člena tega odloka.
ter mladinski center, (ocenjena končna moč cca. 800 kW) z električno energijo bo
možno iz TP GR Sejem (t-204 OE Gornja Radgona) v skladu s smernicami nosilca V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
urejanja prostora, za kar bo, v sklopu gradnje posamičnih objektov, potrebno razširiti
26. člen
obstoječo TP.
21. člen
Izbira energenta za ogrevanje objektov je prosta.

V vsakem podobmočju je dovoljena etapnost izvedbe, če ta izvedba predstavlja
zaključeno celoto in je v sklopu etape izvedena komunalna infrastruktura, ki upošteva
celotno etapo.

V kolikor se za potrebe ogrevanja izvedejo kotlovnice na kurilno olje ali utekočinjen Gradnja večnamenskega objekta in bazena je možna tudi v več fazah, vendar znotraj
predvidenih gabaritov.
naftni plin je v ta namen potrebno postaviti ustrezne rezervoarje.
22. člen

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER
OHRANJANJE NARAVE

Na območju podrobnega prostorskega načrta se izvede novo TK omrežje in novi TK
priključki za predvidene objekte v skladu s smernicami nosilca urejanja prostora.

27. člen

Na obravnavanem območju je predvidena gradnja sekundarnega in distribucijskega Pri načrtovanju je potrebno upoštevati ukrepe za varstvo okolja, ki so z zakonom
omrežja KRS v upravljanju UPC Telemach d.o.o., ki bo omogočilo priklop stanovanjskih predvideni. Ob reki Mure, je predvidena izvedba:
»otoka« z izvedbo rokava reke Mure,
objektov na omrežje kabelske televizij.
sanacija obrambnega nasipa,
čolnarna (ni posegov, razen v sklopu ureditve brežine nasipa, v skladu s
Za obravnavano območje sta potrebni dve razdelilni omarici (ena ob predvideni predlogom iz smernic (Zavod RS za varstvo narave),
priključni cesti do Doma starejših občanov in ena med predvidenimi večstanovanjskimi
most – posege je potrebno uskladiti s pristojnimi organi Republike Avstrije.
objekti). Lokacije omaric morajo biti izbrane tako, da je omogočen dostop servisne službe in maksimalna razdalja do stanovanjskega objekta ne presega 200 m.
28. člen
Priključne omarice so na fasadi objektov min. dim. 0,60 x 0,60 m.
Priključki posameznih objektov se izvedejo v skladu s smernicami in mnenji nosilca Dela v podobmočju 6 – Most z otokom, bodo dovoljena takrat, ko bo pridobljeno
predhodno mnenje oz. soglasje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede
urejanja prostora.
ureditve statusa gozda, in ko bo urejena gozdna pot do gozdnih zemljišč v Lisjakovi
strugi.
23. člen
29. člen
Za vse priključke v času projektiranja posameznih objektov je potrebno upoštevati
mnenja nosilcev urejanja prostora ter v skladu z le-tem izdelati načrt priključkov ter na
njih pridobiti projektne pogoje in soglasja, v kolikor se v pridobljenih mnenjih na podrobni Onesnaženost zraka je omejena na izpušne pline iz kotlovnic centralnega ogrevanja.
Priporoča se ogrevanje z ekološko neoporečnim gorivom (lahko kurilno olje, utekočinjeni
načrt to zahteva.
naftni plin, zemeljski plin, toplotne črpalke, sončna energija, lesna biomasa …).
24. člen
30. člen
Na območju urejanja se za komunalne odpadke namestijo tipizirani zabojniki. Komunalne
odpadke je treba odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost Odvodnjavanje meteornih voda z območja obdelave je predvideno tako, da se zmanjša
hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti
zabojnikov določi izvajalec odvoza odpadkov.
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen posebnim smetarskim vozilom za odvoz plošče, ….).
odpadkov.
Onesnaževanje tal se preprečuje z vodotesno izvedbo voznih površin. Vozne površine
Vsi uporabniki javne službe odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu s naj bodo obrobljene z robniki, meteorne vode pa preko ustrezno dimenzioniranega
lovilca olj speljane na lastne zelenice oz. v meteorno kanalizacijo.
predpisi s področja ravnanja z odpadki.
IV. NAČRT PARCELACIJE

Onesnaževanje tal se prepreči tudi z vodotesno izvedbo fekalne kanalizacije, ki se bo
odvajala v obstoječi kanalizacijski sistem.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
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31. člen
Za varstvo voda se uporabljajo enaki ukrepi kot za zaščito tal.
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skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Vsi predvideni infrastrukturni priključki morajo biti izvedeni podzemno razen v delu,
kjer se priključujejo na obstoječe zračne vode.

Obravnavano območje zajema tudi visokovodni nasip reke Mure. Pri posegih je
potrebno upoštevati, da se bo nasip v bližnji prihodnosti nadvišal. Za ta namen je V kolikor pride do izvedbe plinovodnega omrežja in izbire koncesionarja se vsi objekti,
zagotovljen prostor na vodni strani nasipa in na zračni strani nasipa. Upoštevati priobalni ki se bodo takrat gradili na novo morajo priključiti na plinovodno omrežje.
pas za vode prvega reda, ki je 15,0 m od pete nasipa.
36. člen
Posegi na vodna in priobalna zemljišča, varstvena in ogrožena območja, posegi, ki so
povezani z rabo vode, odvajanje odpadnih voda in vsi drugi posegi v prostor, ki bi Pri oblikovanju objektov se naj arhitektura na mejnih območjih prilagodi že izgrajeni
lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo samo arhitekturi. Dovoljeno je prosto oblikovanje v skladu z določenimi elementi oblikovanja,
ki so v odloku definirani.
na podlagi vodnega soglasja.
Za vse posege na vodna in priobalna zemljišča je upoštevati Zakon o vodah (Uradni
list RS 62/02).
32. člen

37. člen
Vplivno območje za predvidene ureditve je območje podrobnega načrta. Vplivno
območje posameznega objekta se prikaže v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.

Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje podrobnega načrta spada, po Uredbi o mejnih vrednosti kazalcev hrupa u Izgradnja mostu in dostopne poti do reke Mure bosta imela vpliv na prostor sedanje
okolju, v III. stopnjo (območje) varstva pred hrupom, za katero so mejne vrednosti betonarne.
kazalcev hrupa so, za dan 50 dBA in za noč 60 dBA.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV
33. člen
Na obravnavanem območju podrobnega načrta se nahajajo naravne vrednote, ekološko
pomembno območje in predlagano zavarovano območje, in sicer:
*
Naravna vrednota: Mura – loka 1 (ident.št.: 7469),
*
Naravna vrednota: Mura – reka 1 (ident.št.: 4424),
*
Ekološko pomembno območje: Mura – Radmožanci (koda: 42100),
*
Predlagano zavarovano območje: Krajinski park Mura (evid.št.: 23).

38. člen
Pri parcelaciji mikrolokacij parcel je dovoljeno smiselno oblikovanje in upoštevanje,
da meje območij ni potrebno strogo ločiti, pod pogojem da se ne ruši osnovni koncept
ali s tem prepreči možnost gradnje sosednjega predvidenega objekta.
Odstopanja so smiselno dovoljena, kot je to navedeno ob posameznih točkah ob pogoju
zagotavljanja javnega interesa izraženega s tem aktom in tako, da se ne prepreči ali
ovira izvedbe bodočih prostorskih ureditev v območju obravnave in širše.

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za
varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti X. KONČNE DOLOČBE
navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za Občinski podrobni
39. člen
prostorski načrt za območje trate-enota 5 in TŠC Trate« (ZRSVN, OE Maribor, julij
2007), ki so priloga temu odloku.
Podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN urejanje prostora v Občini Gornja Radgona.
DRUGIMI NESREČAMI
40. člen
34. člen
Občinski podrobni prostorski načrt je pravna podlaga za pripravo projekta za pridobitev
V skladu s predpisi je potrebno predvideti požarno zaščito, ki zajema ustrezne odmike gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
med objekti, požarne delitve in zunanjo hidrantno mrežo. Požarno zaščito objektov je
41. člen
potrebno izdelati v skladi z veljavno zakonodajo za posamezni objekt in je predmet
projektiranja objektov.
Ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati določbe Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja
Akte ki urejajo zaščito in reševanje se dopolni z dejstvom, da je na lokaciji večja Radgona – Trate« (Uradni list RS, št. 22/00 in 69/02 in Uradno glasilo Občine Gornja
koncentracija starejših ljudi, in bližina nasipa reke Mure (popuščanje nasipa, visoka Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 5/04, 6/04 in 23/06), v delu območja, ki
obravnava ta odlok.
talna voda,…).
Območje je razvidno iz 3. in 4. člena tega odloka.
Investitorji oz. izdelovalci projektne dokumentacije objektov, za katere bo ob
42. člen
upoštevanju Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o študiji požarne
varnosti so dolžni izdelati študijo požarne varnosti pri pripravi projektne dokumentacije
PGD pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, pa pridobiti požarno Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
– lokalni časopis Prepih.
soglasje k projektnim rešitvam Od Uprave RS za zaščito in reševanje.
VIII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO Številka: 350-2/2007-20
Datum: 28.03.2008
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
35. člen
Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro se izvede v

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Gornja 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Gornja Radgona
Radgona, na svoji 12. redni seji, dne 27.03.2008 sprejel
na svoji 12. redni seji, dne 27.03.2008 sprejel
ODLOK
ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
občine Gornja Radgona
za območje Občine Gornja Radgona
1. člen
1. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega
Za sedmim odstavkom 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
sklada občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 30/94).
Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 92/99, 101/01, 54/03 in Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 9/04, 14/05, 17/06 in 34/07), se
2. člen
doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona »Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je na parceli št. 520/10, k.o. Mele dopustna
gradnja nastanitvenega objekta v montažni izvedbi. Objekt je lahko zgrajen do tlorisne
– lokalni časopis Prepih.
velikosti 14,00 x 30,00 m. Višinsko se lahko postavijo do tri etaže. Komunalne odpadne
vode iz tega objekta se morajo odvajati v obstoječo čistilno napravo podjetja Arcont.
Številka: 007-03/2008
Med novonastalim oz. predvidenim objektom ter zemljišči parc. št. 520/17, 520/21,
Datum: 28.03.2008
520/20 in 520/15 k.o. Mele (obstoječi objekt »Morgana«) se izvede parkirni prostor.
V roku 6 mesecev po prenehanju potreb po nastanitvi delavcev, je investitor dolžan na
ŽUPAN
svoje stroške odstraniti predmetni objekt.«
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1,
2. člen
Uradni list RS, št. 77/07) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradne objave
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 z dne 15.10.2006 – UPB1)
je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 12. redni seji, dne 27.03.2008 sprejel Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
– lokalni časopis Prepih.
PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju
ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona

Številka: 35003-40/2004
Datum: 28.03.2008
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Ob
ini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/02 in 26/03) se spremeni besedilo 6.
člena in se glasi:
»Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 10.
členu tega pravilnika, izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo štirje
člani:
predstavnik Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona,
predstavnik Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
predstavnik odbora za družbene dejavnosti,
predstavnik občinske uprave.«

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v
Občini Gornja Radgona
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona (Uradni
list RS, št. 104/00 in 94/02) se spremeni besedilo 2. odstavka 5. člena in se glasi:

2. člen
Spremeni se besedilo 3. alineje 13.
člena in se glasi:
»- na republiški ravni

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07
in 41/07) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 z dne 15.10.2006 – UPB1) je Občinski
svet Občine Gornja Radgona na svoji 12. redni seji, dne 27.03.2008 sprejel

»Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno izvajalcu, izdajatelju računa za blago
ali opravljeno storitev, za katere je upravičenec vložil prošnjo, razen, ko ni razlogov, da
sredstva ne bi bila porabljena namensko. V takem primeru se denarna pomoč nakaže
neposredno upravičencu.«

40 točk«
3. člen

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.
Radgona – lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 01.01.2008.
Številka: 15200-1/2000-102
Datum: 28.03.2008

Številka: 14001-2/2001-102
Datum: 28.03.2008
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 43 DNE 1. 4. 2008
Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrtUPB2), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 3. člena Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) in 20. člena Statuta
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis
Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1), je Občinski svet Občine Gornja Radgona na
svoji 12. redni seji, dne 27.03.2008 sprejel naslednji
SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v
Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona
1. člen

8

Osnova za določitev plačila staršev za II. starostno obdobje, je cena v višini 320,00
EUR. Razliko v višini 15,08 EUR do polne ekonomske cene, ki znaša za II. starostno
obdobje 335,08 EUR, za otroke občane Občine Gornja Radgona, vključene v
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, krije občinski proračun.
2. Dnevni strošek živil znaša 1,15 EUR, od tega za kosilo 0,81 EUR in za malico 0,34 EUR«.
2. člen
Vse ostale točke sklepa Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, št. 602-1/2007103 z dne 12.07.2007, (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis
Prepih, št. 35 z dne 01.08.2007), ostanejo nespremenjene.

3. člen
V sklepu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, št. 602-1/2007-103 z dne
12.07.2007 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 35 z
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona –
dne 01.08.2007), se spremenita 1. in 2. točka I. točke tako, da se glasita:
lokalni časopis Prepih, uporabljati se začne s 01.04.2008 velja pa do 31.12.2008.
»1. Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona po
Številka: 602-1/2007-103/VM
otroku, znaša za čas od 1.4.2008 dalje:
Datum: 28.03.2008
za I. starostno obdobje 450,17 EUR
za II. Starostno obdobje 335,08 EUR
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Osnova za določitev plačila staršev za I. starostno obdobje, je cena v višini 384,03
Anton KAMPUŠ, l.r.
EUR. Razliko v višini 66,14 EUR do polne ekonomske cene, ki znaša za I. starostno
obdobje 450,17 EUR, za otroke občane Občine Gornja Radgona, vključene v Vrtec
Manka Golarja Gornja Radgona, krije občinski proračun.

OBJAVE OBČINE GORNJA RADGONA
Na podlagi 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) in Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis
Prepih, št. 32/07) in Pravilnika o dodeljevanju državne pomoči za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za programsko obdobje 2007-2013
(Uradno glasilo Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 33/07), objavljam

RAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA
POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V
OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2008
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči
za uresničevanje ciljev občine na področju malega gospodarstva v občini Gornja
Radgona, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v gospodarstvu,
skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de
minimis (Ur. list EU L 379, 28.12.2006, str 5-10).

1.4.2008

V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih
sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem odobrena sredstva
sorazmerno znižala.
Prednost imajo deficitarne dejavnosti, ki jih glede na potrebe v občini Gornja Radgona
določi Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo skupaj z Območnim obrtnim
združenjem Gornja Radgona.
III. SPLOŠNA DOLOČILA
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa:
1.1. mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
(Ur. list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZS Reg-B) in izpolnjujejo vse
pogoje,
1.2. samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne
družbe smiselno upoštevajo),
1.3. podjetja, ki imajo sedež v občini Gornja Radgona ali investirajo na območju
občine Gornja Radgona,
1.4. fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve,
1.5. drugi subjekti v skladu s pravilnikom.

2. Do sredstev za izvedbo ukrepov niso upravičeni:
2.1. podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali v likvidaciji,
2.2. podjetja, ki so v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem
Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 20.000
poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 50/00 – sklep US in 93/
EUR. Sredstva se subvencionirajo za naslednje ukrepe:
02 – Odl US),
2.3. podjetja, ki so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in
UKREP
Okvirna višina
prestrukturiranje,
sredstev v EUR
2.4. podjetja, ki sodijo v sektor transporta, ladjedelništva, jeklarstva, premogovništva,
A Subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite 9.500,00
kmetijstva in ribištva.
B Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest
7.000,00
C Sofinanciranje samozaposlitve brezposelne osebe
3.500,00 IV. UKREPI IN POMOČI
II. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del Ukrep A: SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA DODELJENE BANČNE
tega razpisa.
KREDITE

1.4.2008

OBJAVE OBČINE GORNJA RADGONA

Upravičeni stroški:
Sofinanciranje obrestne mere, določene med banko in prosilcem in sicer za materialne
in nematerialne investicije:
stroške nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih
prostorov,
stroške nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov,
stroške nakupa opreme in strojev – osnovnih sredstev,
za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, projektne
dokumentacije in programske opreme).
Intenzivnost pomoči:
do 50% obrestne mere, določene med banko in prosilcem.
Splošni pogoji:
subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri
financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev,
minimalni znesek posojila je 4.500 EUR,
višina dodeljenih sredstev je po pravilniku možna le za tekoče leto,
subvencioniranje obrestne mere je možno od investicije, za katero se je
najel kredit iz leta 2006, 2007 in 2008,
investicija, ki je predmet subvencionirane obrestne mere, se mora ohraniti
v občini Gornja Radgona vsaj pet let po njenem zaključku.
prednost imajo podjetja, ki spadajo med deficitarne poklice v Občini Gornja
Radgona.

Intenzivnost pomoči:
do 50% bruto plače za obdobje enega leta.

V. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpis bo odprt do porabe sredstev, vloge pa se bodo odpirale vsako prvo sredo v
mesecu.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s
pripisom:
NE ODPIRAJ, JR - MG – subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne
kredite
NE ODPIRAJ, JR - MG – sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest
NE ODPIRAJ, JR - MG – sofinanciranje samozaposlitve brezposelne osebe
dostaviti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
vsak delovnik v času uradnih ur na občini Gornja Radgona, Partizanska
13, 9250 Gornja Radgona (v tajništvu),
na spletni strani občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
na spletni strani PORA-e: www.pora-gr.si
na spletni strani Območne obrtne zbornice: www.ooz-radgona.si

Ukrep B: SOFINANCIRANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST
Upravičeni stroški:
stroški za odpiranje novega delovnega mesta,
stroški za zaposlitev oseb s poklici, ki jih gospodarstvo potrebuje,
zaposlovanje oseb, ki so ostale brez zaposlitve,
zaposlovanje pripravnikov ali štipendistov.
Intenzivnost pomoči:
do 50% bruto plače za obdobje enega leta.
Splošni pogoji:
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja:
ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju občine Gornja Radgona in
zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na
območju občine,
da zagotovijo novo zaposlitev za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev
pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v
zadnjih dveh letih,
da zaposlijo registrirano brezposelno osebo s stalnim prebivališčem na
območju občine, ki je državljan republike Slovenije, spadajo v skladu z
veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v
skupino težje zaposljivih oseb in so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje
najmanj en mesec pred dnevom zaposlitve,
v primeru, da pride do prekinitve zaposlitve, je delodajalec dolžan zagotoviti
nadomestno zaposlitev iskalca zaposlitve iz iste izobrazbene skupine,
delodajalec mora prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov.

Ukrep C: SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITVE BREZPOSELNE OSEBE

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti vsak delovnik na tel. štev.:
02/564 38 31 (Majda Ferenc) ali na el. naslovu: majda.ferenc@gor-radgona.si.

VI. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen ukrep
in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih
dokumentacijah.
Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v tajništvo občine
Gornja Radgona.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija
zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki
bodo prispele po zaprju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo. Prijavitelj s svojim
podpisom jamči za pravilnost navedenih podatkov.
Ocenjevalni postopek in merila:
Prednostni kriteriji za razpisne ukrepe so sestavni del prijavnih obrazcev v razpisnih
dokumentacijah.
Glede na to, da so sredstva omejena, bodo odvisna od števila prosilcev, ki bodo
izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh
aktivnosti javnega razpisa.
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe v 8 dneh po
pravnomočnosti sklepa župana o izboru.

Splošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo brezposelne osebe, ki v obdobju določenim z razpisom,
uresničijo samozaposlitev.
Številka: 007-00014/2008-2 202
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve:
so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Gornja Datum: 25.3.2008
Radgona,
da registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, ki
jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic,
da je poslovni sedež na območju občine Gornja Radgona,
samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

