PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 105. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00,
54/03 in 83/03) je Občinski svet občine Gornja Radgona na svoji ____ redni seji, dne
_______ sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2006
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna občine Gornja
Radgona za leto 2006 (v nadaljnem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki
proračuna, občinskim premoženjem ter obseg zadolževanja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo,
zakonom in odloki opravlja občina Gornja Radgona.

II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine Gornja Radgona so
izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.
2. Proračun občine Gornja Radgona za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih.

v tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2006

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1

1.860.985
998.227
735.939
484.823
156.056
95.060
262.288
88.963

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

7.054
3.296
7.189
155.786
70.000
70.000
792.758
792.758
1.926.958
530.189
194.813
25.117
289.327
5.932
15.000
735.303
20.840
253.561
91.377
369.525
607.766
607.766
53.700
53.700
65.973

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2006

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽA
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
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6.000
6.000
6.000
15.000
15.000
5.000
10.000
-

9.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2006

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

87.830
87.830
87.830
12.857
12.857
12.857

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)

74.973

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.)

65.973

OCENA STANJA NA RAČUNIH 31.12.2005
__________________________________________________________________________
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci
prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni del proračuna
Občine Gornja Radgona za leto 2006. Sestavni del proračuna Občine Gornja Radgona za leto
2006 so tudi: račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in finančni načrti krajevnih
skupnosti ter načrt razvojnih programov.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračunu v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih
občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek proračuna so
tudi donacije, ki jih občina prejme od domače ali tuje pravne ali fizične osebe.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so: donacije, prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja,
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki
investitorjev, samoprispevki in drugi prihodki krajevnih skupnosti, prihodki režijskega obrata
za izvajanje komunalne dejavnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski
izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
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Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega
leta.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi, občinska uprava in krajevne skupnosti.
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v
posebnem delu proračuna.
7. člen
Prihodki in odhodki Krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih KS in so sestavni del
proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki sveta KS.
Predsednik sveta krajevne skupnosti si za pravne posle v vrednosti nad 500.000,00 SIT mora
pridobiti soglasje sveta krajevne skupnosti in župana.
8. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne
prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke. Sredstva za sofinanciranje
programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna
področja, kar se dogovori s pogodbo.
9. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do
višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo
prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost
porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
11. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o javnih
financah. Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 8.000.000,00 SIT.
12. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča,
žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz prvega ostavka tega člena do višine 2.000.000,00 SIT
župan in o tem s pismenimi poročili obvešča občinski svet.
V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeno višino odloča
občinski svet s posebnim odlokom.
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13. člen
Župan lahko dolžniku do višine 200.000,00 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če
bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
14. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži
kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 %prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od
njega pooblaščena oseba.
16. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja
prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži
izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih
zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilu ali prerazporedi proračunska
sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
17. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko
prerazporedi sredstva proračuna med področji oziroma pri neposrednem uporabniku med
postavkami s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah
zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po
dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
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O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja
proračuna oziroma zaključnem računu.
18. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
če je za ta namen že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana sredstva v
proračunu tekočega leta in sicer v naslednjem največjem obsegu za posamezne namene:
1. Pri tekočih odhodkih konta-40 in tekočih transferih konta-41 obveznosti za posamezne
namene ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v proračunu za leto 2006.
2. Pri investicijskih odhodkih konta-42 in investicijskih transferih konta-43 obveznosti za
posamezne namene ne smejo presegati 80% teh pravic porabe v proračunu za leto
2006.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami.
19. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika ali posrednega
uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje
uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug
uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med
druge uporabnike.
20. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more
uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali
najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem
obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
21. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja se Občina Gornja Radgona lahko v letu 2006 zadolži do višine 100,0 mio SIT za
izgradnjo kanalizacijskega omrežja Apače, Črnci – Segovci.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s
soglasjem občine.
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O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa
zakon.
22. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve
oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
23. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in
računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo
porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 9. členom ter prvim odstavkom
tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno
pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji
seji.
24. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko
nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s
predpisom ministra, pristojnega za finance.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
V obdobju začasnega financiranja občine Gornja Radgona v letu 2007, če bo začasno
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona –
lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 1.1.2006 dalje.
Številka: 40302-2/2004
Datum:
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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OBRAZLOŽITEV
k Odloku o proračunu za leto 2006
UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01 in 56/02) določa način
oblikovanja in osnovna pravila za pripravo proračuna. Pravne podlage za sestavo občinskega
proračuna pa so poleg citiranega zakona še naslednji predpisi: Uredba o podlagah in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 45/02), Navodilo o
pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, št. 91/00 in 122/00), Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
(Uradni list RS, št. 43/00), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02 in 58/03), Uredba
o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja
(Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 39/00 in 102/00-popr.), Uredba o namenih in
pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00), Uredba o vsebini in postopku
posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi (Uradni list
RS, št. 36/00 in 12/01) in Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02).
Financiranje javnih potreb v občini se izvaja s predlaganim proračunom v katerem se opredeli
višina sredstev s katerimi bo predvidoma razpolagala občina v proračunskem letu 2006. V
odloku o proračunu je določena višina proračuna, postopki za izvrševanje proračuna,
pooblastila župana ter predvideni obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja.

2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
Skladno z določili 17. člena Zakona o javnih financah mora minister pristojen za finance, o
temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti
tudi občine. Ministrstvo za finance nam je v mesecu avgustu 2003 posredovalo osnovne
makroekonomske okvire razvoja Republike Slovenije za obdobje 2004-2007, kot izhodiščem
za pripravo predloga sprememb državnega proračuna za leto 2004 in predloga za leto 2005.
Prav tako nam je bil posredovan proračunski memorandum katerega je sprejela Vlada RS za
navedeno obdobje.
Ministrstvo za finance nam je v mesecu juliju 2004 posredovalo dopolnitev izhodišč za
pripravo proračuna občin za leti 2005 in 2006 in sicer je Vlada RS v mesecu juniju 2004
sprejela pomladansko poročilo Urada Republike Slovenije za makroenkonomske analize in
razvoj za leto 2004. Na osnovi tega so bile pripravljene novelirane napovedi globalnih
makroenkonomskih okvirov razvoja Slovenije za leti 2004 in 2005, za leto 2006 pa napovedi
izhajajo iz konvencijskega programa.
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Tako je podlaga za planiranje nominalnih okvirov javnofinančnih prihodkov in odhodkov
upoštevana letna rast cen (I-XII-I-XII povprečje leta) ter predvidena letna stopnja inflacije
(december/december predhodnega leta) v višini 102,7 ter povprečna letna rast cen 102,7 za
leto 2006. Za obračun plač smo upoštevali izhodiščno plačo za prvi tarifni razred za
negospodarstvo v višini 57.298,00 SIT povečano za predvideni indeks rasti plač.
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so podpisali Dogovor
o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in
2005 (Uradni list RS, št. 73/03) in Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v
RS (Uradni list RS, št. 73/03).
Z navedenim dogovorom je določena tudi višina regresa za letni dopust, ki se izplača pri plači
za mesec marec in znaša:
- za leto 2005 v višini 144.700,00 SIT na zaposlenega, za leto 2006 pa smo povečali za
predvideni indeks rasti.
Sredstva za napredovanje se načrtujejo največ v višini 0,3% v letu 2006 od sredstev za plače.
Sredstva za delovno uspešnost se za javne uslužbence planirajo v višini 2% od osnovnih plač.
Glede na to, da osnovne plače po zakonu o sistemu plač za javne uslužbence v tem trenutku še
niso znane, sredstva za delovno uspešnost proračunski uporabniki načrtujejo od sredstev za
osnovne plače in splošne dodatke brez delovne dobe.
Za načrtovanje dodatkov za posebne pogoje dela, ločeno življenje, jubilejne nagrade in
dodatek za solidarnostno pomoč se upošteva povprečna letna rast plač v javnem sektorju.
Sredstva za terenske dodatke, stroške prehrane med delom in povračila prevoza na delo se
načrtujejo skladno s splošno rastjo cen življenjskih potrebščin. Ob tem je treba upoštevati, da
navedeni dodatki ne pripadajo uslužbencem v času odsotnosti z dela.
Višina sredstev za odpravnine se načrtuje za predvideno število upravičencev v višini treh
povprečnih plač v RS na zaposlenega oziroma v višini teh zadnjih plač zaposlenega, če je to
za prejemnika ugodneje.
Pri načrtovanju sredstev za prispevke za socialno varnost ter davka na izplačane plače se
upoštevajo obstoječe prispevne in davčne stopnje.
Pri pripravi proračuna smo upoštevali dana izhodišča. Splošni del proračuna sestavljata
skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.

3. OCENA VIROV IN PREDLOG NJIHOVE RAZPOREDITVE
PRIHODKI
Primerno porabo na prebivalca določi Državni zbor RS ob sprejemanju državnega proračuna.
Višina primerne porabe na prebivalca za leto 2006 še ni določena zato smo primerno porabo
na prebivalca let 2005 povečali za predvideni indeks rasti cen ter tako ocenili prihodke
primerne porabe za našo občino skupaj z finančno izravnavo na 1.282,6 mio SIT (glej prilogo
št. 1).
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V 20. členu ZFO so določeni prihodki primerne porabe kot viri sredstev s katerimi občina
zagotovi izvajanje ustavnih nalog – financiranje lokalnih zadev javnega pomena. V ocenah
posameznih prihodkov smo izhajali iz ocene realizacije tekočega leta glede posameznih virov
sredstev iz proračunskih osnov, ki so planirane v letu 2004 in 2005.

Davčni prihodki (700, 703, 704)
Na kontih skupine 70 se izkazujejo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke. V
to skupino vključujemo vse vrste davkov, davke na dohodek in dobiček, dohodnino, davek na
premoženje, drugi davki na blago in storitev.
Davčni prihodki so ocenjeni v višini 735,9 mio SIT, kar predstavlja 39,5% načrtovanih
proračunskih prihodkov. Prihodki iz tega naslova so načrtovani v skladu s proračunskimi
izhodišči in upoštevanjem revalorizacije nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
71 Nedavčni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso
uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku in
dohodke od premoženja, prihodke od obresti, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del
prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev. Nedavčni prihodki so ocenjeni na 262,2
mio SIT ali 14,1% vseh načrtovanih prihodkov.
72 Kapitalski prihodki
Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje stvarnega
premoženja, to je: zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč. Prihodki
od prodaje nepremičnega premoženja so predvideni v višini 70,0 mio SIT.
74 Transferni prihodki
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to
je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ter drugih sofinanciranj. Transferni
prihodki iz državnega proračuna so načrtovani v višini 792,7 mio SIT, kar znaša 42,6%
planiranih proračunskih prihodkov in zajemajo prihodke iz naslova finančne izravnave in
predvidenih namenskih sredstev za sofinanciranje.
7407
Prihodki vseh krajevnih skupnosti so predvideni v višini 78,4 mio SIT in so vključeni v
transferne prihodke , prikazani pa v finančnih načrtih krajevnih skupnosti.
Globalni obseg proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov za leto 2006 ocenjujemo na
1.860,9 mio SIT.

ODHODKI
Odhodki proračuna so prikazani na dva načina in sicer po uporabnikih in po namenu. Skladno
z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere
(skupina kontov 40 in 41) ter na investicijske odhodke in investicijske transfere (na kontih 42
in 43).
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Odhodki so načrtovani tudi po funkcionalni klasifikaciji od 1-10, v skladu z Odredbo o
funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00). Odhodki so
planirani v višini 1.926,9 mio SIT.
Tekoči proračunski odhodki in transferji za leto 2006 so načrtovani na podlagi danih izhodišč
in predvidenih novih obveznosti. Tekiči odhodki in tekoči transferji so predvideni v višini
1.265,4 mio SIT in so v bilanci odhodkov po namenih točno opredeljeni.
Investicijski odhodki in investicijski transferi so predvideni v višini 661,4 mio SIT in so prav
tako razvidni po dejavnostih in namenih.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA – PO FUNKCIONALNIH
NAMENIH
01 DEJAVNOST OBČINSKIH ORGANOV IN OBČINSKE UPRAVE
Sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene smo načrtovali v skladu z danimi izhodišči in
navodili za leto 2005, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, povečano za predvideni
indeks rasti. Sredstva smo planirali za 41 zaposlenih, v skladu s predloženim kadrovskim
načrtom za leto 2005/06.
Materialni stroški so namenjeni za nabavo pisarniškega materiala in drugega materiala, tekoče
vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme, službena potovanja, izobraževanje itd..
Sredstva za delo občinskih organov smo prav tako načrtovali v skladu z danimi izhodišči.
Investicijski odhodki so planirani za nabavo opreme in investicijska vzdrževanja upravne
zgradbe, kar je razvidno iz priloženega načrta nabav.

011 REŽIJSKI OBRAT
V sklopu občinske uprave je režijski obrat za izvajanje komunalne dejavnosti – oskrba s pitno
vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih padavinskih voda. Sredstva režijskega
obrata po namenih so razvidna iz finančnega načrta.
A. Tekoče vzdrževanje vodovodov
Iz postavke tekoče vzdrževanje vodovodov se bodo izvajale naslednje naloge:
a) sanacija vozlišč
b) meritve hidrantov
c) sanacija črpališč
d) košnja trave ob vodovodnih objektih
e) obnova vodovodnih objektov
Ad a) Že več let postopno saniramo posamezna vozlišča, ki so zaradi starosti in zaradi
nekvalitetnega vzdrževanja popolnoma dotrajana. Ker posameznih vej vodovodnega omrežja,
ob defektih in zamenjava obračunskih vodomerov, ni možno zapirati, je nujno sanirati še
določena vozlišča.
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Ad b) V skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95)
je potrebno izvesti meritve vseh javnih hidrantov.
Ad c) Do sedaj smo sanirali in telemetrično opremili 6 črpališč. V letu 2006 planiramo
sanacijo prečrpališča v Gornji Radgoni in v Lešanah.
Ad d) Košnja trave ob vodovodnih objektih se vrši po planu režijskega obrata trikrat letno.
Ad e) V letu 2006 bomo nadaljevali z obnovo – slikopleskarska dela na prečrpališčih.

B. Sanacija dotrajanih vodomerov
Po Zakonu o meroslovju je lahko obračunski vodomer v uporabi največ pet let. Po tem roku
mora biti vodomer zamenjan z novim ali servisiranim in atestiranim. Vsako leto moramo
zamenjati cca 400 vodomerov.
C. Tekoče vzdrževanje kanalizacije
Iz te postavke se bodo realizirale sledeče naloge: čiščenje zadrževalnih bazenov B1, B2 in B4
v Gornji Radgoni, čiščenje kanalizacije, čiščenje ČN ÖMV in analiza odpadne vode,
vzdrževanje čistilne naprave Trate, nepredvideni defekti na kanalizacijskem omrežju in
deratizacija.

01-1 KRAJEVNE SKUPNOSTI
V proračun občine so vključeni tudi predvideni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti v
višini 78,4 mio SIT. Obrazložitve za posamezno krajevno skupnost so razvidne iz predloženih
finančnih načrtov.

02 DEJAVNOST CIVILNE ZAŠČITE
Občina je v skladu z določili 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 64/94) dolžna urejati in izvajati ter financirati varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami na svojem območju.
Program zaščite, reševanja in pomoči za leto 2006 zajema:
- temeljno in dopolnilno usposabljanje pripadnikov štabov, enot in služb CZ občine,
priprave in izvedbo vaj po programu OŠ CZ;
- nabavo manjkajoče zaščitne in reševalne opreme za potrebe izvajanja nalog zaščite,
reševanja in pomoči ter zamenjavo dotrajane opreme;
- vzdrževanje javnega zaklonišča, najem prostorov za skladišče opreme in sredstev
civilne zaščite ter servisiranje in vzdrževanje obstoječe (starejše) tehnične opreme CZ
(zaščitne maske, merilni instrumenti, …);
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ostale naloge ZRP, kot je nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ, zavarovanje za
primer poškodb pri delu za pripadnike CZ, refundacije za vpoklic pripadnikov ob
naravnih in drugih nesrečah ter druge nepričakovane stroške ob primeru naravnih in
drugih nesreč.

03 JAVNI RED IN VARNOST
- Požarno varstvo
V skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št.
71/93) je lokalna skupnost dolžna skrbeti za izvajanje varstva pred požari na svojem območju.
Za zagotavljanje požarnega varstva kot javne lokalne gasilske službe ima Občina Gornja
Radgona sklenjene pogodbe s prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini in Gasilsko zvezo
Gornja Radgona.
Občina v skladu s sklenjenimi pogodbami zagotavlja financiranje izvajanja redne dejavnosti
PGD in Gasilske zveze Gornja Radgona ter skupno dogovorjenih programov požarnega
varstva občini.
- Požarna taksa
Sredstva požarne takse so v skladu z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list
RS, št. 71/93) namenska sredstva dodeljena občinam in se smejo uporabiti za sofinanciranje
nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme.
Sredstva požarne takse razporeja Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarne takse
v skladu z letnim programom požarnega varstva v občini Gornja Radgona, ki ga pripravi
skupaj Z PGD v občini Gasilska zveza Gornja Radgona.
- Investicijski transferi
V skladu s programom investicij – nabava gasilskih vozil in gasilske opreme PGD v občini
Gornja Radgona za obdobje 2004-2006, ki ga je sprejelo na podlagi programov PGD
predsedstvo Gasilske zveze Gornja Radgona je za leto 2006 planirana nabava ter
sofinanciranje:
- gasilskega vozila PGD Črešnjevci in
- gasilskega vozila PGD Lutverci.

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
- Pravna podlaga
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02, 58/02);
- Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 39/2003);
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99);
- Pogodba o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo za leto 2004.

- Oskrba zapuščenih živali
V skladu z Zakonom o zaščiti živali je Občina plačnik stroškov za oskrbo zapuščene živali
(psov), kjer je potepuški pes najden. Občina mora zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev v
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zavetišču, za tiste najdene živali na območju občine, za katerega je skrbnik neznan in ga
izvaja pristojna institucija.
- Subvencije za kmetijstvo po pravilniku
Občina vsako leti s sklepom župana objavi javni razpis za dodelitev sredstev za kmetijstvo. V
razpisu so navedeni nameni, ki imajo osnovo v 9. členu občinskega pravilnika in postopek
pridobivanja sredstev.
- Obramba pred točo
Občina se že več let vključuje v projekt letalske obrambe pred točo za območje SV Slovenije.
Občine sklenejo pogodbo za združevanje sredstev z izvajalcem – Letalskim centrom Maribor.
- Promet – energija, voda, komunalne storitve
Sredstva za javno snago, vzdrževanje lokalnih cest ter sredstva za krajevne skupnosti za
vzdrževanje zimske službe in javnih poti se povečujejo z indeksom rasti cen.
- Subvencije v turizem in sredstva za razvoj turizma
Sredstva so predvidena za nakup zemljišč ter urejanje in sanacijo gramoznih jam, dovoznih
poti po rudarskem načrtu, urejevanje turističnih tematskih poti, smerokazov itd.
- Tekoči transferi v javne zavode
Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona v
letu 2004 se je dosedanji Zavod za turizem pripojil k novoustanovljenemu zavodu Podjetniško
razvojna agencija Gornja Radgona. Sredstva so predvidena za delovanje zavoda, ki bo izvajal
programe na področju turizma ter področju razvoja podjetništva in malega gospodarstva.

INVESTICIJSKI ODHODKI
- Rekonstrukcija državne ceste G1-3 Gornja Radgona – Mele – Radenci – nadaljevanje
investicij iz leta 2005
- Lokalna cesta 104011 – Mrzli studenec
Modernizacija ceste, vključno z rešitvijo odvodnjavanja. Cesta je lokalna in ima velik
povezovalni pomen, predvsem za naselji Lešane in Nasova.
- Javna pot 605910 - Negova pokopališče – Mrzli studenec
Modernizacija ceste, vključno z odvodnjavanjem. Dolžina znaša cca 790 m.
- Lokalna cesta 104081 – Gornji Ivanjci – Šlebingerjev breg
Gre za povezovalno cesto Ivanjševci ob Ščavnici – Negova ter za nadaljevanje že začetega
asfaltiranja v letu 2003.
- Javna pot 605710 – Stavešinci - Bintišak
Modernizacija ceste z rešitvijo odvodnjavanja, ob kateri je precejšnje število stanovanjskih
hiš.
- Črešnjevci – naselje
Modernizacija ceste z odvodnjavanjem dveh javnih poti JP 605503 in JP 605502. Gre za
ureditev cest v naselju začetka Črešnjevec (nasproti podjetja Epas).
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- Javna pot 604310 Segovci - Rakar
Modernizacija ceste z rešitvijo odvodnjavanja v dolžini cca 1000 m. Ob tej cesti se nahaja
približno 15 stanovanjskih hiš.
- Modernizacija ceste JP 604382 in JP 604410
Modernizacija in rešitev odvodnjavanja dela dveh javnih poti JP 604382 in JP604410 v
dolžini cca 800 m.
- Javna pot 604520 Drobtinci – domačija Dobravc
Modernizacija ceste z rešitvijo odvodnjavanja v dolžini cca 1000 m.
- Program opremljanja industrijske cone
Nadaljevanje vlaganj v komunalno infrastrukturo na območju Industrijske cone, predvsem v
kanalizacijsko omrežje in gradnjo transformatorske postaje pri kateri bo sofinanciranje
občine.

05 VARSTVO OKOLJA
- Sekundarna kanalizacija Črnci – Apače – Segovci
Predmet investicije je izgradnja II. faze sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih
Segovci, Apače in Črnci. Neurejena kanalizacija poleg ostalih onesnaževalcev podtalnice
(intenzivno kmetijstvo, divja odlagališča komunalnih odpadkov, neurejena gnojišča in
gnojne jame) predstavlja potencialni vir onesnaženja z nitrati in pa tudi možnost
bakteriološkega onesnaženja. Ker leži zajetje za pitno vodo za potrebe Občine Gornja
Radgona in Radenci v neposredni bližini naselja Segovci je zaščita podtalnice z urejeno
kanalizacijo toliko bolj utemeljena. Gradile se bodo posamezne linije kanalizacijskega
voda, potrebna črpališča in priključni jaški za posamezna gospodinjstva.

- Izgradnja CERO Puconci – obveznosti Občine Gornja Radgona iz proračuna in
republiška
taksa, odlagališče Hrastje Mota
1. Po medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in obratovanja regijskega centra
»Zbirno sortirni center za odpadke Puconci« je Občina Gornja Radgona dolžna poravnati
še preostale obveznosti v breme proračuna v višini 284.019,00 EUR oziroma cca 68,0
mio SIT (2003-2005).
Ob predpostavki, da se bo investicija izvajala v letih 2005 – 2007 bi povprečna letna
obveznost občine znašala 97.673,00 EUR oziroma 22,7 mio SIT.
V primeru, da letos (2004) plačamo Občini Puconci naš delež za nakup zemljišč, ki so
sedaj v lasti občine Puconci v višini 27,0 mio SIT bi se obveznosti Občine Gornja
Radgona zmanjšale na cca 41,0 mio SIT oziroma za leti 2005 – 2007 letno 14,0 mio SIT.
To so zneski iz investicijskega elaborata, končni zneski bodo znani šele po izvedenem
javnem razpisu in izbiri najugodnejšega izvajalca gradnje.
1.a Ob predpostavki, da bi se v naslednjem letu izvajala investicija in upošteval vložek
Občine Gornja Radgona iz naslova republiške takse za leto 2003 v višini cca 15,0 mio SIT
bi znesek sredstev iz proračuna za leto 2005 bil toliko nižji.
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2. Republiška taksa za odpadke se planira v enakem povprečju kot v letih 2003-2004
oziroma cca 15,0 do 16,0 mio SIT letno.
3. Obveznosti za odlagališče Hrastje Mota niso znane zato se za ta namen predvidi postavka
v višini 2,0 mio SIT za leto 2006.

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
- Javna razsvetljava
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja in plačilo tokovine za
javno razsvetljavo na celotnem območju občine Gornja Radgona.
- Stanovanjska dejavnost – stroški vzdrževanja
Za leto 2006 planiramo naslednja investicijsko vzdrževalna dela na večstanovanjskih hišah,
stanovanjih in poslovnih prostorih:
1. Zamenjava oken na večstanovanjskem objektu Partizanska 3-5 v G.R.
(dvoriščna stran)
2. Sanacija in obnova stanovanja Kramberger v večstanovanjskem objektu
Simoničev breg 1 v Gornji Radgoni
3. Zamenjava oken v stanovanju Krebs v večstanovanjskem objektu
Črnci 1
4. Zamenjava oken v stanovanju Bratuša v večstanovanjskem objektu
Črnci 1
5. Zamenjava oken v stanovanju Senekovič v večstanovanjskem objektu
Črnci 1
6. Rušenje obstoječih drvarnic in postavitev novih drvarnic za
večstanovanjski objekt Grajska 23-25 v Gornji Radgoni
7. Zamenjava strešne kritine in obnova strehe na večstanovanjskem objektu
Žepovci 73
8. Ureditev okolice (tlakovanje ob fasadi ipd.) pri večstanovanjskem objektu
Črešnjevci 100
9. Razna nujna intervencijska dela in tekoče vzdrževanje

2.600 tisoč SIT
3.000 tisoč SIT
800 tisoč SIT
800 tisoč SIT
800 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
2.000 tisoč SIT
12.000 tisoč SIT

- Oskrba z vodo in vodovodi
- 11 – Mlinski kanal
Po dogovorih z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, Agencijo Republike Slovenije za
okolje bi naj slednji v letu 2005 naročili in izdelali projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja za revitalizacijo 11-mlinskega kanala. Do konkretnejše investicije bi tako prišlo v
letu 2006, ko naj bi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo financiral vtočno in iztočno
postajo kanala, čiščenje same struge kanala pa Občina Gornja Radgona.

- Vodovod Žepovci – Žiberci – Stogovci – Podgorje – Vratja vas
Navedena naselja v apaški dolini se že več let soočajo z velikimi problemi v oskrbi s
pitno vodo. Že daljše obdobje se tudi iščejo ustrezne rešitve za dovod pitne vode v ta
del naše občine. Vodooskrba vseh naselij v apaški dolini se bo po preučitvi vseh možnih
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variant reševala iz radgonskega vodovoda in sicer z navezavo na ta sistem v naselju
Žepovci.
Projekt za gradnjo navedenega vodovoda je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor in
sicer leta 1999 po številko 2234/99. Projektirani primarni in sekundarni cevovod bo dolžine
10530 m. V končni fazi se bodo na ta vodovod lahko priključila vsa naselja in sicer cca 1300
prebivalcev. V letu 2006 bi se zgradila I. faza tega vodovoda.
- Vodovod Spodnja Ščavnica II. - Pintarič - sanacija
Gre za gradnjo vodovoda, ki bo zagotavljal vodooskrbo za 12 gospodinjstev v delu Spodnje
Ščavnice pri domačiji Pintarič. Ker ni druge možnosti se bo vodovod navezoval na sistem
mariborskega vodovoda v Zagajskem Vrhu in nato gradil proti Spodnji Ščavnici. Vodovod za
katerega Vodnogospodarski biro Maribor trenutno izdeluje projektno dokumentacijo bo dolg
cca 1200 m.

07 ZDRAVSTVO
- Tekoči transferi
Prispevek za zdravstveno zavarovanje – na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju so sredstva namenjena za plačevanje zdravstvenega zavarovanja
oseb oziroma občanom, ki izpolnjujejo pogoje 21. točke 15. člena citiranega zakona. Število
občanov, za katere občina plačuje ta prispevek se giblje mesečno od 610 do 630. Število
zavarovancev se vsako leto poveča v zadnjih mesecih zaradi končanja šolanja dijakov in
študentov. Za leto 2006 se predvideva mesečni prispevek v višini 4.980,00 SIT, katerega
vsako leto v mesecu decembru določi Vlada Republike Slovenije.
- Mrliški ogledi
Občina je dolžna zagotoviti mrliško službo in je na podlagi 18. člena Pravilnika o pogojih in
načinu opravljanja mrliško ogledne službe plačnik storitev obdukcij.

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH
ORGANOV
- Šport
V skladu z razvojnim programom Občine Gornja Radgona se sredstva za delovanje športa v
letu 2006 namenijo za izvajanje letnih programov športa in za urejanje Športno rekreativnega
centra Gornja Radgona. Sredstva za izvajanje letnih programov športa se razdelijo društvom v
skladu s pravilnikom o sofinanciranju letnih programa športa.
Sredstva za urejanje se namenijo izvajalcu pridobljenega na podlagi razpisa ali lastnemu
javnemu podjetju, ki skrbi za urejenost Športno rekreativnega centra Gornja Radgona. Za leto
2006 je za izvajanje letnega programa športa predvideno 28.200 tisoč SIT in za urejanje
Športno rekreativnega centra Gornja Radgona 2.000 tisoč SIT.
- Financiranje ljubiteljske kulture
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/02
in 26/03.
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- Humanitarna društva
Sredstva se dodelijo humanitarnim društvom na podlagi javnega razpisa po sprejetem
Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01).
- Ostala društva in institucije
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi predhodno ugotovljenih programov društev oziroma
na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev.

KNJIŽNICA
Pravna podlaga:
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št.
73/03)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
Občina je dolžna v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljati sredstva za materialne stroške,
za stroške za plače, za nakup knjižničnega gradiva ter za nakup in vzdrževanje prostorov in
opreme.
- Investicijski odhodki
V skladu s sprejetim investicijskim programom na Občinskem svetu se nadaljuje prenova
zgodovinskega objekta »Špital« v Gornji Radgoni.

09 IZOBRAŽEVANJE
- Otroško varstvo
V letu 2006 znaša v skladu s sprejeto ekonomsko ceno obseg potrebnih sredstev (Vrtec
Manka Golarja):
- program vrtca Manko Golar – 20%
48.017 tisoč SIT
- plačilo razlike med ceno programa in pl. staršev – 80%
131.047 tisoč SIT
- dodatni programi izven EC
3.435 tisoč SIT
SKUPAJ
182.499 tisoč SIT
V obseg sredstev je vključen izpad sredstev zaradi nižje vključitve otrok do normativa 288,25
otrok, sredstva ua pomoč otrok s posebnimi potrebami po odločbi, izpad sredstev zaradi
manjše vključitve otrok v poletnih mesecih ter izpad sredstev zaradi nižjega plačila
ekonomske cene staršev za otroke v jaslih od 01.09.2005 dalje.
V skladu s sprejeto ekonomsko ceno znaša obseg potrebnih sredstev za leto 2006 (domicil):
- otroško varstvo – domicil – 20%
3.200 tisoč SIT
- domicil – plačilo razlike med ceno prog. in pl. st. – 80%
24.300 tisoč SIT
SKUPAJ
27.500 tisoč SIT
Za investicije v Vrtec Manka Golarja je za leto 2006 predvideno 10,0 mio SIT.
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- Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Predvidena je I. faza sanacije in zamenjave strešne kritine na objektu enote Kocljeva 4 v
Gornji Radgoni (obstoječa kritina je v celoti iz azbestnih salonitnih plošč).
- Materialni stroški šol
Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za plačilo stroškov za vzdrževanje opreme za osnovne
in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena zgoraj
citiranega Zakona o osnovni šoli, ki jih zagotavlja država.
- Dodatni program
Občina sofinancira dodatne dejavnosti osnovnih šol oziroma dodatni program. Dodatni
program se izvaja na vseh osnovnih šolah v občini, saj je tako otrokom omogočeno učenje
tujega jezika in računalništva v nižjih stopnjah. Občina sofinancira tudi kuharsko osebje v
višini 50%.
- Drugi transferi posameznikom – prevozi šolskih otrok
Občina je dolžna na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, financirati tudi prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o
osnovni šoli. Sredstva so namenjena za prevoze otrok, ki obiskujejo osnovno šolo in je
njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.
- Investicijski odhodki in investicijski transferi
Investicijski odhodki
- OŠ Apače in Podružnična šola Stogovci
Predvidena je nabava učil in ostalih potrebnih didaktičnih pripomočkov.
- OŠ Gornja Radgona
Predvidena je II. faza sanacije in obnove glavne kotlovnice, sanacija in obnova
elektroinstalacij (II. faza) v skladu z odločbo elektroenergetskega inšpektorja ter nabave
opreme za dve učilnici. Predvidena je tudi 1. faza sanacije in zamenjava strešne kritine
(obstoječa kritina je v celoti iz azbestnih salonitnih plošč).
- OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
Predvidena je ureditev in obnova spominske Trstenjakove sobe, nadalje se nabavi oprema za
telovadnico ter nabava raznih učil in didaktičnih pripomočkov (za pouk naravoslovja in
tehnike ter ostalih predmetov).
- OŠ dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
Zaradi dotrajanosti obstoječih oken je predvideno popravilo le teh.
- Glasbena šola Gornja Radgona
Predvidena je sanacija opornega zidu na dvoriščni strani zgradbe, nadalje sanacija in obnova
garderob in sanitarij za učence v pritličju zgradbe ter kompletna obnovitev vseh opleskov v
zgradbi.

19

Za investicijske transfere v javne zavode je predvideno 5,0 mio SIT, za Medicinsko fakulteto
Maribor pa 1,0 mio SIT.

10 SOCIALNO VARSTVO
- Subvencije stanarin
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03),
ki se začne uporabljati z 01.01.2005, je občina dolžna kriti stroške subvencioniranih najemnin
za najemnike, ki izpolnjujejo dohodkovne cenzuse iz prvega odstavka 121. člena
Stanovanjskega zakona in ostale premoženjske pogoje.
- Pogrebne storitve za občane brez premoženja
Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna
pokrivati stroške pokopa v primeru, če ni dedičev ali če ti niso sposobni pokrivati stroškov.
- Enkratne denarne pomoči
V skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči, občina
dodeljuje enkratne denarne pomoči posameznikom, ki imajo stalno bivališče na območju
občine Gornja Radgona in so izkoristili že vse druge zakonske možnosti za rešitev socialne
stiske. Sredstva se dodeljujejo za trenutno premostitev materialne ogroženosti občanov.
- Domska oskrba
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov oskrbovancev v socialno varstvenih zavodih.
Občina doplačuje zneske, ki jih določi Center za socialno delo z odločbo, s katero je ugotovil
plačilne zmožnosti samih oskrbovancev.
- Center za socialno delo
Lokalna skupnost je dolžna financirati stroške vodenja storitev pomoč družini na domu v
skladu s pravilnikom o metodologiji o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev. Sredstva
iz te postavke pa so namenjena za osebno pomoč, ki jo je tudi dolžna financirati občina po
Zakonu o socialnem varstvu.
- Pomoč družini na domu
V skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu občina doplačuje stroške neposredne
socialne oskrbe storitve pomoč družini na domu tistim uporabnikom katerim je CSD ugotovil,
da niso sami plačilno sposobni pokriti stroškov oskrbovank, ki jim pomagajo na domu pri
vsakodnevnih opravilih.
- Javna dela
Tudi v letu 2006 se predvideva vključevanje nezaposlenih v javna dela za področje
komunalne infrastukture in družbenih dejavnosti.
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4. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Planirana sredstva v višini 6,0 mio SIT iz naslova vračila kupnin za stanovanja. Iz tega
računa je predvideno kreditiranje podjetništva v višini 5,0 mio SIT in ustanovitveni delež za
novo komunalno podjetje v višini 10,0 mio SIT.

5. RAČUN FINANCIRANJA
V letu 2006 planiramo najem dolgoročnega kredita v višini 87,8 mio SIT za investicije v
komunalno infrastrukturo.
Planiramo izdatke za odplačilo kredita za Osnovno šolo Apače v višini 12,8 mio SIT.

6. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZIROMA PRESEŽEK
Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki
in je predviden v višini 87,8 mio SIT. Predvideni proračunski primanjkljaj se pokrije s
dolgoročnim zadolževanjem.
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme Odlok o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2006 – prva obravnava ter sprejme naslednji

SKLEP
Občinski svet sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2006 – prva obravnava. Obravnava odloka o proračunu traja do vključno 03.12.2004.
V Gornji Radgoni, oktober 2004

PRIPRAVILA:
Občinska uprava

PREDLAGATELJ:
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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PREDLOG

PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA
ZA LETO 2005/ 2006
Zap. Objekt(zemljišče)
št.
1

1.

2
Zemljišče na
Pokopališki cesti v
Gor. Radgoni (pri
Misja Antonu in
Mileni)

K.o.

3
Gornja
Radgona

Parc.
št.

Kultura po
katastrskih
podatkih

4
626

5
Sadovnjak
Travnik

629

Sadovnjak

630

Sadovnjak

Izmera v m2

Okvirna
cena

Način prodaje

6
Del parcele v velikosti
cca 500 m2 (povečanje
funkcionalnega
zemljišča)
Del parcele v velikosti
cca 100 m2 (povečanje
funkcionalnega
zemljišča)
Del parcele v velikosti
cca 400 m2 (povečanje
funkcionalnega
zemljišča)

7
8
1.500.000,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi
vloge (Misja Anton in
Milena) – po
geodetski odmeri

2.

Zemljišče v Plitvici
(pri Hari Katarini)

Plitvica

914/2

Travnik

Del parcele v velikosti
cca100 m2 (povečanje
funkcionalnega
zemljišča)

100.000,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi
vloge (Hari Katarina)
– po geodetski odmeri

3.

Zemljišče v Plitvici
(pri Hari Katarini)

Plitvica

914/2

Travnik

Del parcele v velikosti
cca300 m2 (povečanje
funkcionalnega
zemljišča)

300.000,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi
vloge (Hari Brigita) –
po geodetski odmeri

4.

Zemljišče v Segovcih
(pri Bradaču)

Segovci

547/2

Njiva

5.

Zemljišče v Črncih
(pri Vlaju)

Črnci

646/1

Sadovnjak

1804 m2
(povečanje
funkcionalnega
zemljišča pri stanov.
hiši in gosp. poslopju)

1.800.000,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi
vloge (Vlaj Darko)

6.

Zemljišče v Spodnji
Ščavnici (pri
Hajdinjak Silvi)

Spodnja
Ščavnica

1010/2 Sadovnjak

Del parcele v velikosti
cca 300 m2

300.000,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi
vloge (Hajdinjak
Silva) – po geodetski
odmeri

7.

Zemljišče v Žepovcih
(pri Zemljiču)

Žepovci

513/1

Pašnik

Del parcele v velikosti
cca 400 m2 (povečanje
funkcionalnega
zemljišča)

500.000,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi
vloge (Zemljič Franc
in Ivanka) – po
geodetski odmeri

8.

Zemljišče v Plitvici
(pri Žižeku)

Plitvica

909

Pot

Del parcele v velikosti
cca 200 m2 (povečanje
funkcionalnega
zemljišča)

200.000,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi
vloge (Žižek Frida) –
po geodetski odmeri

9.

Zemljišče med

Gornja

969

Gozd

1801 m2

86 m2
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2.000.000,00 Javni razpis

11.000.000,0 Javni razpis

Delavsko potjo in
Mariborsko cesto v
Gor. Radgoni

Stan. stavba
Dvorišče
Stavba
Njiva
Gozd
Sadovnjak

100 m2
500 m2
207 m2
435 m2
871 m2
1822 m2

Njiva
Njiva
Travnik
Njiva
Pašnik
Travnik
Njiva
Njiva
Del njiva
Njiva

5701 m2
2436 m2
2576 m2
3821 m2
90 m2
101 m2
3460 m2
1170 m2
3600 m2
3382 m2

17/6

Pašnik

520 m2

600.000,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi
vloge (Vukan)

436/1

Travnik

Del parcele v velikosti
cca 400 m2

600.000,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi
vloge – po geodetski
odmeri (Rožman)

Radgona

970
971
973

10.

Zemljišča v
Industrijski coni
Gornja Radgona

Črešnjevci
Črešnjevci
Črešnjevci
Črešnjevci
Črešnjevci
Črešnjevci
Črešnjevci
Črešnjevci
Črešnjevci
Mele

11.

Zemljišče v Gornji
Radgoni (pri Holcu)

Police

12.

Gornja
Zemljišče na Grajski
cesti v Gornji Radgoni Radgona
(pri Rožmanu)

91/1
92/1
92/2
100
101
102
103/3
103/15
97
485/6

SKUPAJ:

53.000.000,0 Javni razpis

71.900.000,00

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga za pripravo in sprejem letnega programa prodaje stvarnega premoženja občine je
podana v 80.č členu Zakona o javnih financah, po katerem letni program prodaje občinskega stvarnega
premoženja v postopku sprejemanja predloga občinskega proračuna sprejme občinski svet na predlog
župana.
V predlogu prodaje za leti 2005/2006 je zajetih 26 različnih parcel v k.o. Gornja Radgona, Plitvica,
Segovci, Črnci, Spodnja Ščavnica, Žepovci, Črešnjevci, Mele in Police. Velikost vseh zemljišč je
37.183 m2. Za nakup zemljišč pod zaporedno številko 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 in 12 so zaprosili s
pismeno vlogo zainteresirani kupci iz stolpca 8. Ta zemljišča je možno v skladu z 52. členom Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03) odprodati neposredno s pogodbo. Zemljišča pod zaporedno številko 9 smo odkupili od
prodajalke Škrobar Milice zaradi razširitve Delavske poti, del zemljišča pod zaporedno številko 10 pa
smo že imeli v lasti, del smo pridobili od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, del pa smo
odkupili od Elrad d.d. v stečaju v letu 2003. Vrednost zemljišč je le okvirna in je določena na podlagi
izvedeniških cenitev za podobna zemljišča. Zemljišča pod zaporedno štev. 4, 9 in 10 se prodajajo po
metodi javnega zbiranja ponudb iz 45. člena citirane uredbe.
Vsa zemljišča so stavbna.
Občinskemu svetu predlagamo, da dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja
obravnava in sprejme.
Gornja Radgona, 02.11.20004
PRIPRAVILA:
Andrej SUBAŠIČ, l.r.
Dragan KUJUNDŽIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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Priloga št. 1

IZRAČUN PRIMERNE PORABE 2006 – 2007
(OCENA)

Število prebivalcev

2006

2007

12.893
Primerna poraba na prebivalca

94.571

97.124

1.248.918

1.282.639

648.928

666.450

Lastni prihodki po 21. členu
Zakona o financiranju občin

502.689

516.262

Lastni prihodki po 22. členu
Zakona o financiranju občin

97.301

99.927

Primerna poraba
Finančna izravnava

V Gornji Radgoni, avgust 2004
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