OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASIL O OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 66 DNE 1. 7. 2011
Na podlagi 51. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja (5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna občinska uprava, so prihodek
proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/08),
predpis je bil kršen.
58. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 2/07), 18. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju
6. člen
Občinske uprave Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis prepih, št. 36/2007), 21. člena Odloka o organizaciji in delovnem (1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava
kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
področju Občinske uprave Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni
časopis prepih, št. 17/2008), drugega odst. 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (2) Skupna uprava deluje neodvisno, samostojno in pri izvrševanju svojih nalog nastopa
kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.
(Uradni list RS, št. 139/06), sta Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 5.
Pristojno je za odločanje na 1. stopnji v upravnih, ter v strokovnih in drugih zadevah,
redni seji dne 23.06.2011 in Občinski svet Občine Apače na svoji 4. redni seji dne
za katere je organiziran organ skupne občinske uprave, v skladu s svojimi pooblastili
13.06.2011, v skladu z 49a. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
in pristojnostmi. Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere krajevno
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), sprejela
pristojnost posamezna zadeva spada.
(3) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in
ODLOK
nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
(4) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katere
OBČIN GORNJA RADGONA IN APAČE«
krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o
stvari tudi odloči.
I. Splošne določbe
(5) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo
občine ustanoviteljice solidarno.
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime
7. člen
in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic
drugih pogojev za njegovo delo.
v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih
(2) Vodja skupne uprave je vodja skupne uprave kot prekrškovnega organa občin
organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
2. člen
(1) Občina Gornja Radgona in Občina Apače ustanovita skupno občinsko upravo (4) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona in Apače« (v
nadaljevanju: skupna uprava) za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju: (5) Župana lahko skleneta pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal
direktor občinske uprave.
občinske inšpekcije in
občinskega redarstva.
8. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno
3. člen
pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave
(1) Sedež skupne uprave je v občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250
te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin
Gornja Radgona.
ustanoviteljic.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo, v notranjem krogu pa napis Gornja
odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so
Radgona, Apače.
potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
4. člen
9. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega
odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za (1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave
status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Gornja
kar sta pristojna občinska sveta, izvršujeta župana občin ustanoviteljic.
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
(2) Župana imenujeta in razrešujeta vodjo skupne uprave, sprejmeta kadrovski načrt,
program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujeta delo ter dajeta skupne (2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Gornja Radgona.
usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
10. člen
(1) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo župani občin
II. Naloge in organizacija dela
ustanoviteljic soglasno.
5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic v III. Sredstva za delo
skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
11. člen
(2) Skupna uprava je enovit organ in je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne
(1) Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajta občini
uprave.
ustanoviteljici in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
(3) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in
Občina Gornja Radgona 70,28 % in
odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot
Občina Apače 29,72 %.
posebna priloga odloka v obliki seznama predpisov objavljeni na spletnih straneh
občin ustanoviteljic.
12. člen
(4) Službe skupne uprave so:
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine
medobčinska inšpekcijska služba,
ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
medobčinsko redarstvo.
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(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi
o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava
sedež.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme,
obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne
uprave delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
(1)
(2)
(3)
(4)

13. člen
Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri
ima sedež.
Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določita
župana občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri
ima skupna uprava sedež.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih
načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave
je priloga k njihovim proračunom.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki
je tudi skrbnik prihodkov.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/
96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1
in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 5. redni seji dne
23.06.2011 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
1. člen
Spremeni in dopolni se besedilo 2. člena Odloka o ustanovitvi zavoda za kulturo, turizem
in promocijo Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 34/07 in 52/09) tako, da se glasi:
“Namen ustanovitve zavoda in njegovo poslanstvo je učinkovitejša organizacija, razvoj
in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, mladine, prireditev, turizma in promocije.”

2. člen
Spremeni in dopolni se besedilo 3. člena tako, da se glasi:
14. člen
“Za uresničevanje poslanstva se zavod povezuje z vsemi izvajalci na področju kulture,
(1) Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava mladine in turizma v občini in regiji ter širše, ki s svojimi programi in dejavnostjo sodelujejo
Občine Gornja Radgona. Občina Apače je dolžna kriti te stroške v skladu s 12. pri pripravi programov in projektov ter pri promociji občine ter skrbi za usklajeno ponudbo
členom tega odloka.
le-teh v občini.”
IV. Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic

3. člen
V prvem stavku 3. odstavka 6. člena se besedilo “Enota zavoda:” spremeni in dopolni
15. člen
tako, da glasi:
(1) Župana občin ustanoviteljic s sporazumom podrobneje uredita način izvrševanja “Na področju dejavnosti promocije in turizma enota zavoda organizira in izvaja naslednje
medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
dejavnosti:”.
16. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da
svojo namero najmanj 6 mesecev prej pisno poda županom soustanoviteljic.
Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet
ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne
uprave na podlagi tega odloka in sporazuma iz 15. člena tega odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morata s tem strinjati
občinska sveta občin ustanoviteljic.
V. Prehodne in končne določbe
(1)

17. člen
Skupna uprava Medobčinski inšpektorat občin Gornja Radgona in Apače, ki je
začela z delovanjem 1. 7. 2009, nemoteno nadaljuje delo po tem odloku.

18. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o Odlok o ustanovitvi organa
skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT« (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 46/2008, 49/2009).
(1)

(1)

(2)

19. člen
Občini ustanoviteljici v roku 3 mesecev sprejmejo uskladitev sporazuma o
medsebojnih pravicah in obveznostih s tem odlokom.
20. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah. Župan sedežne
občine skupne uprave objavi ta odlok v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
lokalnem časopisu Prepih, v 15 dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta,
ki bo o odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave odločal zadnji.
Odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi.

Številka: 007-10/2007
Datum: 24.06.2011
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
Številka: 0007-6/2011
Datum: 24.06.2011
ŽUPAN OBČINE APAČE
Franc PIŽMOHT, l.r.

V 6. členu se za 3. odstavkom doda nov 4. odstavek, ki se glasi:
“Na področju mladinske dejavnosti enota zavoda organizira in izvaja naslednje
dejavnosti:
koordinira dejavnosti in prireditve za mladino, ki jih organizirajo drugi zavodi,
skupnosti, organizacije, društva in posamezniki, ter pri tem nudi organizacijsko
in tehnično pomoč;
izvaja programe za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok
in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirane
preventivne programe, namenjene otrokom in mladostnikom s težavami v
odraščanju;
organizira in izvaja preventivne programe s področja zasvojenosti, informira in
svetuje mladim v stiski z organiziranjem različnih oblik svetovanja in pomoči,
predvsem z namenom zmanjševanja socialne izključenosti mladih;
upravlja objekte, ki so mu s pogodbo ali sklepom preneseni v upravljanje, svetuje
pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju,
razvija in izvaja programe mladinskega turizma in mladinskih izmenjav, informira
oz. posreduje informacije o prostorskih kapacitetah oziroma rezervacijah
počitniških in prometnih možnosti, namenjenih mladim;
prireja oziroma organizira strokovne, kulturno-umetniške in zabavne prireditve
ter predavanja, tečaje, seminarje, srečanja in druge oblike prostovoljnega dela
za mlade;
sodeluje s sorodnimi organizacijami na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in
mednarodnem nivoju, s humanitarnimi in drugimi organizacijami, zavodi, društvi,
posamezniki pri osveščanju mladih oziroma okolja, v katerem živijo,
spodbuja raziskovalno delo mladih, mladinsko delo in neformalno izobraževanje
mladih;
spodbuja aktivno participacijo mladih v družbeno dogajanje, kvalitetno
preživljanje prostega časa in razvoj ustvarjalnosti;
spremlja, analizira naloge na področju mladinskih dejavnosti, pripravlja in izvaja
l
etne akcijske načrte, zbira in posreduje podatke za potrebe informatike na
področju mladih,
daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja na področju mladih,
pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja,
opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.”
4. člen
Doda se nov 20.a člen, ki se glasi:
“Za izvajanje mladinske dejavnosti se ustanovi enota zavoda:
Ime: Mladinski center Gornja Radgona
Sedež: Trg svobode 15, 9250 Gornja Radgona«
5. člen
Spremeni in dopolni se 4. alineja 1. odstavka 23. člena tako, da se glasi:
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“- stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme javne infrastrukture na področju Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
kulture in mladine, s katero zavod upravlja.”
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1 in št. 47/08) in na podlagi 17. in
20. člena Odloka o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona (Uradno
6. člen
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 47/2008), je Občinski
Spremeni in dopolni se 3. odstavek 24. člena tako, da se glasi:
svet Občine Gornja Radgona, na svoji 5. redni seji, dne 23.06.2011 sprejel naslednji
“Nepremičnine, oprema in predmeti, ki so v lasti ustanoviteljice in s katerimi upravlja
zavod, se štejejo za javno infrastrukturo na področju kulture, mladine in turizma.”
SKLEP
o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predlog cenika za turistično
vodenje na območju občine Gornja Radgona, in sicer:
1.1 SLOVENSKI JEZIK
Ura vodenja po občini za skupino do 20 oseb: 40,00 Eur
Ura vodenja po občini za skupino nad 20 oseb: 2,00 Eur po osebi.
Ura individualnega vodenja: 20,00 Eur.
8. člen
1.2 TUJI JEZIK (NEMŠKI, ANGLEŠKI, HRVAŠKI)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Ura vodenja po občini za skupino do 20 oseb: 40,00 Eur.
Radgona, lokalnem časopisu Prepih.
Ura vodenja po občini za skupino nad 20 oseb: 2,00 Eur na osebo.
Ura individualnega vodenja: 20,00 Eur.
Številka: 007-1/2007
Vse cene so bruto.
Datum: 24.06.2011
2. Občinski svet potrjuje predlog vrednosti urne postavke za opravljeno vodenje
ŽUPAN
turističnega vodnika v občini Gornja Radgona, in sicer:
OBČINE GORNJA RADGONA
- urna postavka lokalnega turističnega vodnika: 15,00 Eur bruto.
Anton KAMPUŠ, l.r.
3. Ta sklep se uporablja z dnem potrditve na občinskem svetu dalje.
4. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.
Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij,
ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona Številka: 322-2/2011-U106
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1 in Datum: 24.06.2011
47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 5. redni seji dne 23.06.2011
ŽUPAN
sprejel
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
ODLOK
o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij
k naselju Gornja Radgona
7. člen
Direktor opravi vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela
zavoda po tem odloku v roku 1 meseca od uveljavitve tega odloka. Svet zavoda je
dolžan uskladiti statut in druge splošne akte, ki jih sprejema, v roku treh mesecev.

1. člen
V 1. členu Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona
(Uradne objave, št. 32/84 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 16/06), se doda nova 5. alineja, ki se glasi:
»- deli območij naselij Gornja Radgona v k.o. Mele, ki se nahajajo v Industrijski coni
Gornja Radgona, se priključijo k naselju Mele. Meja in območje razširitve naselja Mele
je prikazano iz grafičnega prikaza, ki je sestavni del tega odloka.«
2. člen
Naslov stavbe se iz Ljutomerska cesta 25, Gornja Radgona spremeni v ustrezen naslov
naselja Mele.
3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Murska
Sobota, geodetska pisarna Gornja Radgona v skladu z veljavnimi predpisi izvede
spremembe iz tega odloka v registru teritorialnih enot in v ostalih evidencah.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih.
Številka: 00405-1/2005-U106
Gornja Radgona, 24.06.2011
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

