OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 45 DNE 15. 8. 2008
V Sklepu o dopolnitvah sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena 15 dneh po njegovi uveljavitvi.
na področju športa v Občini Gornja Radgona (I. del), objavljenem v Uradnem
glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44 z dne
3. člen
01.06.2008, sta bili ugotovljeni redakcijski napaki, zato dajem
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih.
POPRAVEK
SKLEPA O DOPOLNITVAH SKLEPA
Številka: 601-3/1996-103/VM
o določitvi športnih objektov občinskega pomena na
Datum: 08.08.2008
področju športa vObčini Gornja Radgona
ŽUPAN
(I. del)
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
V prvem stavku 1. člena se besedilo »(Ur. list RS, št 22/98)« nadomesti z
besedilom »(Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 21/99 z dne Na podlagi 4. odstavka, 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
08.03.1999)«.
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO)
ter na podlagi 115. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
V tabeli pri točki 2., 1. člena sklepa, se parcelna številka »850/4« nadomesti s Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) je Občinski svet Občine
številko »1280«.
Gornja Radgona na svoji 14. redni seji, dne 07.08.2008 sprejel

Številka: 65000-2/1999-103/VM
Datum: 13.06.2008

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij
na objektih komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2008
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

1. člen

Ta odlok določa višino in namen uporabe proračunske rezerve Občine Gornja Radgona
Na podlagi 3. in 13. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št, 45I/1994 Odl.US:
v proračunu za leto 2008.
U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006ZJZP), 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
2. člen
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB 5) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24. z dne
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka v višini 68.000,00 EUR se
15.10.2006 – UPB1), je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 14. redni
uporabijo za odpravo posledic neurij v letu 2008, in sicer za sanacijo občinskih cest in
seji dne 07.08.2008 sprejel
drugih objektov komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona v letu 2008.
ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Antona Trstenjaka Negova (Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona, št.
4/97 in 16/98 ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 30 z dne 01.04.2007), se v prvem stavku 2. člena za besedo »Trstenjaka«
doda beseda »Negova«.
2. člen
Javni zavod mora uskladiti svoje akte v skladu z določili tega odloka najkasneje v

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih.
Številka: 007-9/2008-03
Datum: 08.08.2008
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

X. UPRA
VIČENI SSTR
TR
OŠKI IN VIŠIN
ANCIRANJ
UPRAVIČENI
TROŠKI
VIŠINAA SOFIN
SOFINANCIRANJ
ANCIRANJAA
Na podlagi 219. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/2007) in 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Namen sofinanciranje so upravičeni stroški za izvedene aktivnosti, programe in projekte s strani
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21/06 – UPB1) in določil Odloka o proračunu Občine Društva. Sredstva za investicije v prostore in opremo niso upravičeni stroški.
Gornja Radgona za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
XI. OBRA
OG IN N
AČIN OB
VEŠČANJ
OBRAVV N
NAAVA VL
VLOG
NAČIN
OBVEŠČANJ
VEŠČANJAA
št. 32/2007 in 42/2008) objavljam
Pravočasno prispele vloge obravnava in ocenjuje komisija, ki jo imenuje župan. Vloge, ki ne
bodo prispele v razpisanem roku, se s sklepom zavrže, neutemeljene pa se zavrne.
Ja
vni rrazpis
azpis
Javni
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev je 5 dni od
za sof
inancir
an
je pr
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uš
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anje
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kmetititijs
jskih
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Gornn ja Radgona
vročitve poziva za dopolnitev. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna.
v letu 2008
Komisija najkasneje v roku 15 dni od roka za oddajo vloge na javni razpis pripravi predlog
razdelitve sredstev, na podlagi katerega občinska uprava najkasneje 20 dni od roka za oddajo
I. PREDMET JJAAVNEG
VNEGAA RAZPIS
RAZPISAA
je sofinanciranje programov in projektov kmetijskih društev v občini Gornja Radgona v letu vloge izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od
2008.
prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. V primeru,
II. UPRA
VIČENCI
UPRAVIČENCI
do sredstev so kmetijska društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki imajo sedež in da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa.
delujejo na območju občine Gornja Radgona ter društva in združenja, ki nimajo sedeža v občini
XII. NEN
AMENSKA PORABA SREDS
TEV
NENAMENSKA
SREDSTEV
Gornja Radgona, združujejo pa najmanj deset članov društva iz območja občine Gornja Radgona.
Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli
namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva
III. POGO
JI ZA KANDIDIRANJE N
POGOJI
NAA JJAAVNEM RAZPISU IN MERILA:
vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
*
da so registrirana po zakonu o društvih,
*
da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
*
da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti, Številka: 330-7/2008-202
*
da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti, Datum: 7. 8. 2008
*
da delujejo najmanj eno leto,
ŽUP
ŽUPAA N
*
da izpolnjujejo pogoje in merila tega razpisa in k razpisu priložijo vso popolno
OBČINE GORNJ
GORNJAA RADGON
RADGONAA
zahtevano dokumentacijo,
Anton KAMPUŠ, l.r.
*
da se vključujejo v aktivnosti v Občini in o tem vodijo evidenco,
*
da v tekočem letu še niso prejeli sredstev za te namene iz proračuna.
Merila so objavljena pod točko 3 v razpisni dokumentaciji.
IV
TEV
IV.. OKVIRN
OKVIRNAA VIŠIN
VIŠINAA SREDS
SREDSTEV
znaša 4.000 EUR.
V. RROK
OK ZA PORAB
O SREDS
TEV
PORABO
SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
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OK IN N
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OŽIT
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VLOŽIT
OŽITVE
VLOGE
Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 9. 2008.
Vloga se odda neposredno v sprejemni pisarni Občine Gornja Radgona (1. nadstropje) ali pošlje
priporočeno po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona,
v zaprti kuverti z navedbo naslova Občine in oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI
RAZPIS - programi kmetijskih društev!«. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov
vlagatelja.
VII. DDAATUM ODPIRANJ
ODPIRANJAA VL
VLO
OG
Odpiranje vlog, ki ni javno, bo opravila komisija najkasneje v roku 5 dni od poteka roka za
vložitev vlog.
VIII. RROK
OK O OB
VEŠČANJU O IZIDU JJAAVNEG
OBVEŠČANJU
VNEGAA RAZPIS
RAZPISAA
O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.
IX. VSEBIN
OGE IN RAZPISN
VSEBINAA VL
VLOGE
RAZPISNAA DOKUMENT
DOKUMENTAA CIJ
CIJAA
Vloga za razpis mora biti vložena izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati
vse zahtevane priloge, dokazila oz. izjave, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
vsak delavnik v času uradnih ur v tajništvu Občine Gornja Radgona, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona,
na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti pri Majdi Ferenc vsak delavnik na tel.
št. 02/564 38 31 ali na elektronskem naslovu: majda.ferenc@gor-radgona.si.

