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PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU in 110/02-ZDT-B in 105. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Gornja
Radgona na _____. redni seji, dne,______2007 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Gornja Radgona za leto 2007 določa višina proračuna, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA
DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2007
__________________________________________________________________________________________

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
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

6.700.554,77
5.471.870,98
4.679.405,00
4.174.384,00
458.301,00
46.720,00
792.465,98
523.528,09
6.500,00
62.453,68
199.984,21

72 KAPITALSKI PRIHODKI
/
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
/
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.228.683,79
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.228.683,79
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
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

6.685.263,85
1.832.203,82
490.356,84
75.232,00
1.181.976,66
20.330,00
64.308,32
2.112.075,90
36.390,00
1.199.206,56
271.948,24
604.531,10
2.484.946,95
2.484.946,95
256.037,18
256.037,18

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
15.290,92
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
__________________________________________________________________________________
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2007
__________________________________________________________________________________________

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
/
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
/
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
/
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
/
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

/

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
__________________________________________________________________________________
C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2007
__________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
/
50 ZADOLŽEVANJE
/
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
56.270,41
55 ODPLAČILA DOLGA
56.270,41
550 Odplačila domačega dolga
56.270,41
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-

40.979,49

-

56.270,41

XI. NETO FINANCIRANJE
- 15.290,92
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
_______________________________________________________________________________
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkontov, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornja Radgona.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od
njega pooblaščena oseba.

5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
Ø prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
Ø prihodki iz naslova okoljskih dajatev iz državnega proračuna
Ø prihodki iz naslova požarne takse
Ø prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna
Ø prihodki iz naslova rudarske rente
Ø donacije
Ø prispevki soinvestitorjev
Ø prihodki KS iz naslova najemnin za grobove
Ø drugi namenski prihodki sofinancerjev
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.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega
leta.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi: občinski svet, župan, nadzorni odbor,
občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v
skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke proračuna porabiti v skladu z
zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
7. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in so
sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki sveta krajevnih skupnosti. Predsednik sveta krajevne skupnosti si za
pravne posle v vrednosti nad 2.086,00 EUR mora pridobiti soglasje sveta krajevne skupnosti
in župana.
8. člen
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za
plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske
izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v
skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo.

9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega
proračuna za namene, opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov le do višine sredstev, ki je
za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen
določena sredstva v proračunu.
10. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali
rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske
porabe v okviru proračunskega uporabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan, v primeru krajevnih skupnosti pa sveti krajevnih skupnosti, ki o tem sproti obveščajo
župana.
O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja
proračuna in ob zaključnem računu.
11. člen
Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah
v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere (K - 41 in K - 42) ne sme presegati 70% pravic
porabe v sprejetem proračunu za leto 2007.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračunu za
leto 2007.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,
telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
12. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
13. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega
proračunskega uporabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s
soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu.
Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz
občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem
primeru se sredstva zagotavljajo iz splošne proračunske rezervacije. V primeru prenehanja
financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna
lahko prenesejo v proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
14. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in
storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z
zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki
usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz
proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun.
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
15. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o javnih
financah. Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 35.500,00 EUR.
16. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan vete, 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 odstavka tega člena do višini 10.000,00 EUR 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.
17. 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.
18. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanja 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.
19. 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 plačilo ali prerazporedi proračunska
sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet. Če proračuna ni možno
uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
20. 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.

4. NADZOR
21. člen
Nadzor nad poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost
porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona v skladu z zakonom in
statutom.
Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih
ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni
omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse
potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora
postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.

22. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in
računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto
dostaviti do konca februarja tekočega leta.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 8. členom tega odloka in 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.
23. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan
dolžniku do višine 1.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
24. člen
Občina Gornja Radgona se v letu 2007 ne bo dolgoročno zadolževala. Prav tako ne bo
izdajala poroštev za javne zavode in javna podjetja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2008, če bo začasno
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih.
Številka: 007-6/2007
Gornja Radgona, __________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBRAZLOŽITEV
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007
1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter
drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in
sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna je najprej potrebno upoštevati dani
makroekonomski ovir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in
nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna
po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih
neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo
pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati
obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).

2. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Cilj odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 je, da se opredelijo vsebine, ki
jih določata Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št.
123/06 – v nadaljevanju ZFO-1);
Ø določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna (5.
člen ZJF),
Ø izvrševanje proračuna,
- pooblastila županu pri izvrševanju proračuna za posamezno leto (5. člen ZJF),
- prerazporejanje proračunskih sredstev – prerazporejanje pravic porabe (38. člen
ZJF),
- določitev še drugih namenskih prejemkov proračuna, ki niso našteti v prvem
odstavku 43. člena ZJF (43. člen ZJF),
- višino prihodkov proračuna, ki se odvedejo v proračunsko rezervo (49. člen ZJF),
- določitev zgornje meje sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere na predlog za
finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan (49. člen ZJF),
- določitev namenov in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v
naslednjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu (51. člen
ZJF) ter spreminjanje načrta razvojnih programov,
- določbe o načinu porabe sredstev splošne proračunske rezervacije (42. člen ZJF).
Ø posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja
- določitev višine dolga dolžnika, ki ga lahko župan delno ali v celoti odpiše, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve (77. člen ZJF),
Ø obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja (5. in 88. člen ZJF ter 10.
člen ZFO-1).

3. STRUKTURA IN VSEBINA PREDLOGA PRORAČUNA:
1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA sestavljajo (ekonomska klasifikacija):
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja

2. POSEBNI DEL PRORAČUNA sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih
uporabnikov, znotraj tega pa po:
Ø področjih proračunske porabe,
Ø glavnih programih,
Ø podprogramih,
Ø proračunskih postavkah in kontih.
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV predstavlja razvojne projekte, investicije in
državne pomoči v štiriletnem obdobju do zaključka projekta z viri financiranja. Povezan je s
posebnim delom proračuna.
5. OBRAZLOŽITEV:
Ø splošnega dela proračuna,
Ø posebnega dela proračuna,
Ø načrta razvojnih programov.
Sestavni del obrazložitve sta tudi:
Ø Kadrovski načrt
Kadrovski načrt prikazuje dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih in v skladu z
delovnim področjem in delovnim programom organa za obdobje dveh let določi predvideno
ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katere se sklene delovno razmerje za
nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas. Kadrovski načrt mora biti usklajen s
predlogom proračuna.
Ø Načrt nabav in gradenj
Načrt nabav in gradenj zajema osnovna sredstva, potrebna za delovanje neposrednega
uporabnika, tako da prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega
vzdrževanja, ki ga je potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednega uporabnika.
Načrt nabav in gradenj je povezan z načrtom razvojnih programov.
6. PRAVNE PODLAGE
Ø Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 230/02, 56/02-ZJU in
110/02-ZDT-B, v nadaljevanju: ZJF),
Ø Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list
RS, št. 45/02),
Ø Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
Ø Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in
Ø Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.
57/05, 88/05-popr.),
Ø Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,
141/04 in 117/05),
Ø Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB),
Ø Statut Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 24/06-UPB).
PRIPRAVILA:
Občinska uprava

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

A-SKUPNA BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2007
Konto

Opis
1

Realizacija 2006
2

7

PRIHODKI

70

DAVČNI PRIHODKI

700
70002000
703
70300300
70300400
70300500
70320000
70330000
70330100
70330200
704
70440300
70470400
70470700
70470800

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DOHODNINA- ODSTOPLJENI VIR OBČINAM
DAVKI NA PREMOŽENJE
62179 NADOM.ZA UPORABO ST.ZEM.-PRAVNE OSEBE
62184 NADOM.ZA UPORABO ST.ZEM.-FIZIČNE OSEBE
62207 ZAM.OBRESTI ZA UP.STAV.ZEM.
2533 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA
2400 DAVEK NA PROMET NEPREM.-PRAVNE OSEBE
2416 DAVEK NA PROMET NEPREM.-FIZIČNE OSEBE
24170 DAVEK NA PROM. NEPREM. OD PR.IN FIZ.OSEB
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
2528 DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO
32078 TURISTIČNA TAKSA
3268 KOMUN.TAKSE OD FIZ.OSEB IN ZASEB.
3205 PRISTOJBINA ZA VZDRŽ. CEST

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710
71020100
71021571
71021572
71021573
71021574
71021575
71030100
71030171
71030174
71030175
71030200

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
PREJ.OBRESTI OD VEZANIH TOLAR.DEPOZITOV
KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI
KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI
KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI
KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI
KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD OBRESTI
PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSL. PROSTORE
KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN
KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN
KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN
PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA

3

Predlog I.obr.2007
4

Ind 4/3
5

8.055.024,20

6.700.554,77

83

3.212.368,55

4.679.405,00

146

2.232.778,33
2.232.778,33
583.229,01
496.298,61

187
187
79
43

3.789,02
19.095,31
62.669,00
1.377,07
53.067,10
17.918,54
1.105,83
17.538,81
16.503,92

4.174.384,00
4.174.384,00
458.301,00
214.180,00
142.790,00
3.000,00
4.700,00
20.100,00
69.800,00
3.731,00
46.720,00
17.990,00
830,00
16.700,00
11.200,00

1.096.340,34

792.465,98

72

603.025,37
12.598,06

523.528,09
8.346,00
166,92
417,29
125,19
62,59
208,65
45.000,00
834,59
5.287,10
2.503,76
222.000,00

87
66

73.610,42

237.201,64

124
105
111
271
88
100
75
95
68

61

94

Konto

Opis

1
71030300
71030601
71030800
71030900
71030000
711
71110000
712
71200100
71200700
713
71300002
71300071
71300073
71300171
714
71410000
71410700
71410701
71410730
71419875
71419900
71419971
71419972
71419973
71419974
7149902

2
PRIH.OD NAJEMNIN-KIOKSI
SAUBERMACHER LETNIK -TAKSA
PRIHODKI OD NAJEMNINE UPRAVNE ZGRADBE
PRIHODKI OD KONCES. IGRE NA SREČO
DRUGI PRIHODKI OD KONCESIJ
TAKSE IN PRISTOJBINE
UPRAVNE TAKSE
DEANRNE KAZNI
5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE
5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI LAS.PRIH.-RAČ.ST.IN OBR.STR.
KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.
KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA
KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA VRTOVE
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV
PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZV.DOLOČENIH PROGRAMOV IN
SOF.OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST
SOFIN. KRAJANOV ZA VODOVOD SEKUNDAR
KS SPODNJA ŠČAVNICA DRUGI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI
KS GORNJA RADGONA OSTLI PRIHODKI
KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI OSTALI PRIHODKI
KS NEGOVA OSTALI PRIHODKI
KS SPODNJI IVANJCI OSTLI PRIHODKI
VNOVČITEV BANČNE GARANCIJE

72

KAPITALSKI PRIHODKI

722
72210000

PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740
74000001
74000100
74000102
74000104
74000105

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
POŽARNA TAKSA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE SOF.
FUNDACIJA ZA ŠPORT
NEPOSREDNE RAZVOJNE SPODBUDE
MK PRENOVA ŠPITALA

Realizacija 2006
3

Predlog I.obr.2007
4

41.729,26
59.760,47
17.805,88
147.713,24
12.606,41
9.743,78
9.743,78
9.722,92
6.447,17
3.275,75
106.092,47
106.092,47

367.755,80
234.593,56
4.519,28
52.670,67
20.843,77
24.770,49

5
5.500,00
54.900,00
17.806,00
160.370,00

6.500,00
4.500,00
2.000,00
62.453,68
10.000,00
45.067,60
6.050,74
1.335,34
199.984,21
152.000,00
9.500,00
12.733,68
8.704,29
417,29
14.000,00
959,77
208,65
1.251,88
208,65

30.358,04
112.706,56
112.706,56
112.706,56

1.214.052,11

Ind 4/3
13
92
100
109
0
0
0
67
70
61
59
9

54
65
210
24
42
57

0
0
0
0

1.161.436,79
1.161.436,79
14.200,00
13.457,69
27.000,00
547.200,00
30.879,65

96

Konto

Opis

1
74000106
74000109
74000110
74000111
74000112
74010001
74010002
74020000
7400000
74000000

2
SLUŽBA VLADE RS ZA LOK.SAMOUPRAVO
MK SOFINANCIRANE KULTUNEGA DOMA G.RADGONA
MOP- odstopljena taksa za vodo
MOP- odstopljena taksa za obrem.okolja
Min.za delo, družino in soc.zad.-sof.družinskega pomočnika
OBČINA RADENCI SOF.MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
OBČINA APAČE- SOF.MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
ZZZS MS REF. JAVNIH DEL ZA KS
PREJETA SREDSTVA IZ NASLOVA TEKOČ.OBVEZ.DRŽAVE
SOFINANCIRANJE MINISTRSTEV V LETU 2006

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

782
78210000

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU
EU SREDSTVA NORVEŠKEGA SKLADA

Realizacija 2006
3

Predlog I.obr.2007
4

257.273,41
86.020,70

11.045,74
3.004.402,44
618.160,57

Ind 4/3
5

205.932,91
56.951,58
125.188,00
76.707,00
30.765,96
17.130,00
11.873,00
4.151,00

49
89

38
0
0

67.247,00
67.247,00
67.247,00
8.055.024,20

6.700.554,77

83

Konto

Opis
1

Realizacija 2006
2

4

ODHODKI

40

TEKOČI ODHODKI

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

4000
4001
4002
4003
4009

PLAČE IN DODATKI
REGRES ZA LETNI DOPUST
POVRAČILA IN NADOMESTILA
SREDSTVA ZA DELOV.USPEŠNOST
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VARNOST

4010
4011
4012
4013
4015

PRISPEVEK ZA POK.IN INV.ZAVAROVANJE
PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
Premija kolektivnega dodatnega pok.zavarovanja na podl.zakon

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029

PISAR. IN SPLOŠNI MAT. IN STORIT.
POSEBNI MAT. IN STORITVE
ENERGIJA, VODA, K.STOR. IN KOMUNIKACIJE
PREVOZ.STROŠKI IN STORITVE
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
TEKOČE VZDRŽEVANJE
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE
KAZNI IN ODŠKODNINE
DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE
DRUGI OPERAT. ODHODKI

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

4031

PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV

409

SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE

4090
4091

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
PRORAČUNSKA REZERVA

41

TEKOČI TRANSFERJI

410

SUBVENCIJE

4102

SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

4117
4119

ŠTIPENDIJE
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM

412

TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM

4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROF.ORG.IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

4130
4131

TEKOČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V SKLADE

Predlog I.obr.2007

3

4

Ind.4/3
5

9.309.752,13

6.685.263,85

72

2.235.056,75

1.834.868,46

82

566.675,01

490.356,84

87

479.101,99
20.518,28
42.684,86
6.046,57
18.323,32

411.346,17
20.922,00
38.027,40
6.173,00
13.888,27

86
102
89
102
76

78.338,34

75.232,00

96

40.164,41
37.422,80
279,59
471,54

35.245,00
28.913,00
241,00
400,00
10.433,00

88
77
86
85

1.536.513,10

1.184.641,30

66.019,86
145.872,98
625.746,95
13.950,09
7.640,63
313.824,90

77
459
60
42
124
113
94

144.512,60
18.832,42
200.112,67

302.943,03
87.412,64
260.981,68
17.313,00
8.641,05
294.988,37
1.189,59
58.421,00
11.668,00
141.082,94

20.146,89

20.330,00

20.146,86

20.330,00

101

33.383,41

64.308,32

193

33.383,41

28.808,32
35.500,00

106

2.814.033,55

2.112.075,90

75

104.911,53

36.390,00

35

104.911,53

36.390,00

35

1.276.151,73

1.199.206,56

94

1.276.151,73

13.270,99
1.185.935,57

93

411.458,85

271.948,24

66

40
62
71

101

411.458,85

271.948,24

66

1.021.511,43

604.531,10

59

117.225,84

27.000,00
65.000,00

55

Konto

Opis
1

4132
4133

Realizacija 2006
2

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE
TEKOČI TRANSFERI V JAV.ZAVODE IN DRUGE IZVAJ. JAV.SLUŽB

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4201
4202
4204
4205
4208
4206

Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE
ŠTUDIJE O IZV.PROJEKTOV, PROJ.DOKUMENTACIJA
NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

43

INVESTICIJSKI TRANSERI

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI LAST OBČINE

4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov

4311

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam

432

javni zavodi

4320
4323

Predlog I.obr.2007

3

4

Ind.4/3
5

26.110,00
878.175,60

15.722,46
496.808,64

60
57

3.675.634,28

2.482.282,31

68

3.675.634,28

2.482.282,31

68

37.556,33
3.101.189,28
344.825,57
192.063,09

26.518,00
32.300,75
1.643.410,63
526.196,93
253.856,00

86
53
74
0

585.027,54

256.037,18

44

259.998,22

68.533,69

43.815,61

39.115,65

216.182,61

29.418,04

325.029,32

187.503,49

Investicijski transferi občinam

187.218,33

156.947,69

Investicijski transferi javnim zavodom

137.810,98

30.555,80

26
89
14
58
84
22

9.309.752,13

6.685.263,85

72

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Konto
1

Opis
2

Realizacija 2006
3

Predlog I.obr. 2007
4

ind-4/3
5

IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

75
750
7500

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD.
PREJETA VRAČ.DANIH POSOJIL-STAN.ANUITETE

27.574,70
27.574,70
27.574,70

0
0

V.DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.DELEŽEV
44
440
4404

DANA POSOJILA
DANA POSOJILA
DANA POSOJILA PRIVATNIM PODJETJEM

10.432,32

0
0

441
4410

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
USTAN.DELEŽ D.O.O ZA IZGR.DOMA STAREJŠIH

10.432,32
10.432,32

0

17.142,38

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJLA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
VII. SKUPNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ)
(PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL

C.RAČUN FINANCIRANJA
Konto
1

Opis
2

Realizacija 2006
3

Predlog.I.obr.2007
4

ind.4/3
5

VIII. ZADOLŽEVANJE
50
500

ZADOLŽEVANJE
DOMAČE ZADOLŽEVANJE

709.397,43
709.397,43

0,00

0
0

55
550

IX. ODPLAČILO DOLGA
ODPLAČILO DOLGA
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

53.651,31
53.651,31

56.270,41
56.270,41

105
105

X.NETO ZADOLŽEVANJE(VIII-IX)

655.746,12

-56.270,41

-9

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.

229.490,07

40.979,49

18

OBRAZLOŽITEV
k splošnemu delu proračuna za leto 2007
I. UVOD
Zakon o javnih financah določa način in pogoje oblikovanja in osnovna pravila za pripravo
proračuna. Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in
odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih
organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej
potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta
občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov).
Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah
občine, ki se kasneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in
predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica
neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni
proračunski postavki – kontu).
Občina lahko sprejme proračun za eno leto, določbe 13.a člena ZJF pa občinam omogočajo
tudi pripravo in sprejetje proračuna za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti
občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Občina je pripravila predlog
proračuna za leto 2007 in 2008.

1. Pravne podlage
Pri pripravi predloga proračuna za leto 2007 so upoštevani naslednji predpisi:
Ø Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in
110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF),
Ø Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06),
Ø Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list
RS, št. 45/02),
Ø Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega
proračuna (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
Ø Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.
57/05, 88/05-popr.),
Ø Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,
141/04 in 117/05),
Ø Statut Občine Gornja Radgona (Uradno prečiščeno besedilo – Uradno glasilo občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06).
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov je občina upoštevala:
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) in Zakon o spremljanju državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi kadrovskega načrta pa smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB2).

2. Izhodišča za pripravo proračuna
Predlog proračuna za leto 2007 je pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodiščih in
predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je Ministrstvo za finance
z dopisom št. 412-01-50/2005/5 z dne 17.07.2006 posredovalo občinam kot osnovne
makroekonomske okvire razvoja Slovenije.
Na podlagi 18. člena ZJF so bila s strani Občinske uprave Občine Gornja Radgona vsem
neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom javnim zavodom, katerih
ustanovitelj je Občina Gornja Radgona, z dopisom št. 007-6/2006-03/DB z dne 07.11.200603/DB z dne 07.11.2006 posredovana Navodila za pripravo proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2007/2008, ki so temeljila na posredovanih temeljnih ekonomskih izhodiščih
in predpostavkah za pripravo proračuna.
Ministrstvo za finance je z dopisom št. 4101-11/2006/1 z dne 14.11.2006 posredovalo
občinam tudi Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2007 in 2008,
katerega smo pri pripravi proračuna v celoti upoštevali, z dopisom št. 40101-11/2006/4 z dne
27.12.2006 pa so bili posredovani še izračuni primerne porabe občin, prihodek občin iz
glavarine ter finančna izravnava za leti 2007 in 2008.
Na podlagi novega Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 123/06, veljati pa je začel 1. januarja 2007 je Ministrstvo za finance občinam z
dopisom št. 40101-11/2006/4 z dne 27.12.2006 sporočilo podatke o prihodkih iz glavarine
(namesto sedanje dohodnine) in zneskih finančne izravnave.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo
občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe.
Način izračuna primerne porabe določa 13. člen Zakona o financiranju občin in predstavlja
primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine, Ministrstvo za
finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi naslednjih elementov:
povprečnina, število prebivalcev občine, korekcijski faktor (površina občine, dolžina lokalnih
cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 65 let).
Povprečnina je za leti 2007 in 2008 določena v ZFO-1 in za leto 2007 znaša 469,45 €, za leto
2008 pa 482,13 €.
Ministrstvo za finance ugotovi tudi glavarino na prebivalca v državi, pri čemer glavarina
pomeni primeren obseg sredstev za financiranje skupne primerne porabe občin.
Glavarina na prebivalca je odvisna od skupne primerne porabe občin in števila prebivalcev v
državi. Na osnovi glavarine na prebivalca, števila prebivalcev občine in indeksa raznolikosti
občine Ministrstvo za finance izračuna prihodek občine iz glavarine.
V prehodnem obdobju od leta 2007 do leta 2011 se prihodek občine iz glavarine izračuna
tako, da se od skupne primerne porabe vseh občin odšteje v ZFO-1 določen odstotek v
predpreteklem letu na območju dele države pobranega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča ter davčnih virov občin po 21. členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZFO). Iz tega podatka se izračuna

glavarina (primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin na
prebivalca v državi), ki je podlaga za izračun prihodka posamezne občine iz glavarine.
Občini se iz državnega proračuna zagotavlja finančna izravnava kot razlika med primerno
porabo občine in prihodkom občine iz glavarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
in davčnih prihodkov. S tem je občini zagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje
njenih z zakonom določenih nalog. Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodke,
ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leti 2007 in
2008 se kot odstopljeni davek, ki je v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna,
določa dohodnina. Občinam se odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem
letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazuje tedensko po enakih deležih iz
državnega proračuna. Razlika med primerno porabo občine in prihodkov iz glavarine
predstavlja finančno izravnavo, ki se občinam nakazuje iz državnega proračuna po
dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec. Po izračunih Ministrstva za finance
Občina Gornja Radgona v letu 2007 ni več upravičena do finančne izravnave.

KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
Občinski proračun za leto 2007 temelji na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo
predloga proračuna in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, opredeljenih z
usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2007 in sicer:
Ø letna stopnja inflacija
2,1%
Ø povprečna letna rast cen (rast materialnih stroškov)
2,1%
Ø izhodiščna osnova za izračun plač
231,75 EUR
Ø prispevki na plače
16,1%
Ø davek na plače
- do 688,53 EUR
0,0%
- nad 688,53 do 1.669,17 EUR
2,3%
- nad 1.669,13 do 3.129,69 EUR
4,7%
- nad 3.129,69 EUR
8,9%
Ø regres za letni dopust
634,00 EUR
Ø sredstva za delovno uspešnost
2% od osnovnih plač
Ø sredstva za prehrano delavcev
3,14 EUR/dan
Ø jubilejne nagrade - upošteva se določilo Zakona o državni upravi-ZDU 1UPB4 (Uradni
list RS, št. 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih
prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06),
Ø sredstva za odpravnine – upošteva se določilo Zakona o državni upravi-ZDU 1UPB4
(Uradni list RS, št. 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih
drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06),
Ø solidarnostne pomoči – upošteva se določilo Zakona o državni upravi-ZDU 1UPB4
(Uradni list RS, št. 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih
drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06),
Ø kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje – upošteva se določilo Aneksa h kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03).
Zneski minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence za leto 2007 (Uradni list RS, št. 138/06).

3. Klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov
Pri pripravi proračuna so upoštevane klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov in
sicer:
Ø institucionalni,
Ø ekonomski,
Ø programski in
Ø funkcionalni (COFOG).
Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje
odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije).
Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih
sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz
občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega
proračuna so neposredni uporabniki občinskega proračuna, ki so določeni v odredbi o
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Občina
ima glede na svojo organiziranost naslednjo institucionalno klasifikacijo proračunskih
uporabnikov: občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, ožji deli občine
(krajevne skupnosti).
V našem proračunu so naslednje institucionalne enote:
Ø 1000 Občinski svet
Ø 2000 Župan
Ø 3000 Nadzorni odbor
Ø 4000 Občinska uprava
Ø 4001 Skupna občinska uprava – medobčinski inšpektorat
Ø 5001 Krajevna skupnost Gornja Radgona
Ø 5002 Krajevna skupnost Črešnjevci – Zbigovci
Ø 5003 Krajevna skupnost Negova
Ø 5004 Krajevna skupnost Spodnji Ivanjci
Ø 5005 Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje
odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od
leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri
pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih
poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov
Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva.
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej
za občinske proračune, in sicer s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega
proračuna (Uradni list RS, št. 112/03 in 56/05) oziroma pravilnikom o programski
klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Uporablja se za pripravo proračunov občin od
leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine
pa še podprogrami. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih
uporabnikov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih

proračunov razvrščajo v: področja porabe (21 področij) ter glavne programe (57 glavnih
programov) in podprograme (117 podprogramov).
Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov
Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih
izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po
posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija
javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča
mednarodne primerjave.

4. Vključevanje prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov v občinski proračun
ZJF v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ter vsi
izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 1. in 3. člena ZJF pa izhaja, da neposredni
uporabniki občinskega proračuna občinski organi in občinska uprava ter ožji deli občine, ne
glede na to, ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh
neposrednih uporabnikov občinskega proračuna zajeti v občinskem proračuni, tako tudi
prihodki in odhodki neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe (v občini so to
krajevne skupnosti). Iz navedenega sledi, da so ožji deli občine (KS) neposredni uporabniki
občinskega proračuna, da se financirajo neposredno iz proračuna oziroma, da se njihovi
prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, da njihov
finančni načrt sprejema občinski svet in da za njihovo financiranje ni potrebno skleniti
posebne pogodbe. Ožji deli občin, ki so pravne osebe, še vedno poslujejo preko svojega
podračuna, s sredstvi v finančnem načrtu pa razpolaga ožji del občine. Občinski proračun
izkazuje vse prihodke in odhodke vseh neposrednih uporabnikov proračuna (tudi ožjih delov
občin, ki so pravne osebe), zato so v poročilih za Ministrstvo za finance o sprejetem
proračunu in kasneje njegovi realizaciji zajeti vsi prihodki in odhodki proračuna, vključno s
prihodki in odhodki ožjih delov občin, ki so pravne osebe.

II. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Splošni del proračuna sestavljajo: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov
izkazujejo na:
Ø K 70 - davčni prihodki,
Ø K 71- nedavčni prihodki
Ø K 72 - kapitalski prihodki
Ø K 73 - prejete donacije in
Ø K 74 - transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja.
Na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo na:
Ø K 40 - tekoče odhodke
Ø K 41 - tekoče transfere
Ø K 42 - investicijske odhodke in
Ø K 43 - investicijske transfere.

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
Prihodki proračuna za leto 2007 so ocenjeni na 6.700.554,77 EUR (1.605.720.945,08 SIT) in
temeljijo na izračunani višini glavarine, ki ga opredeljuje 14. člen ZFO-1 in znaša za Občino
Gornja Radgona za leto 2007 4.174.384 EUR (1.000.349.381,76 SIT) ter ostalih lastnih virov
občine.
Primerno porabo Občine Gornja Radgona za leto 2007 je izračunalo Ministrstvo za finance v
skladu s 13. členom ZFO-1 in znaša 4.408.200 EUR (1.056.381.048,00 SIT) ter pomeni za
občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog. Na izračun višine primerne porabe vplivajo naslednji elementi:
povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina
lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).
Proračunski prihodki namenjeni za pokrivanje primerne porabe občine so razvidni iz
spodnje tabele:
IZRAČUN SKUPNIH PRIHODKOV OBČINE ZA LETO 2007 PO ZFO-1
Vrsta
Glavarina (odstopljena
dohodnina)
NUSZ – 60%
Davčni prihodki občine
SKUPNI PRIHODKI OBČINE

v EUR

Vrsta
Primerna poraba
Skupni prihodki občine
Razlika (PP – SPO)
Presežek
Finančna izravnava

v EUR

4.174.384

v SIT
1.000.349.381,76

197.674
116.321
4.488.379

47.370.597,36
27.875.164,44
1.075.595.143,56

4.408.200
4.488.379
- 80.179
80.179
0

v SIT
1.056.381.048,00
1.075.595.143,56
19.214.095,56
19.214.095,56

Iz skupnih prihodkov, ki se v letu 2007 upoštevajo pri izračunu primerne porabe in znašajo
4.448.379 EUR ali 101,82% izračunane primerne porabe izhaja, da skupni prihodki občine, ki
se v letu 2007 upoštevajo pri izračunu primerne porabe v Občini Gornja Radgona presegajo
primerno porabo za 80.179 EUR tako, da Občini Gornja Radgona v letu 2007 ne pripada več
finančna izravnava.

Občina bo razen prihodkov primerne porabe še v letu 2007 razpolagala z drugimi prihodki, ki
so ocenjeni na 2.212.175,77 EUR (530.125.801,52 SIT) tako, da so skupni prihodki proračuna
za leto 2007 ocenjeni na 6.700.554,77 EUR (1.605.720.945,08 SIT). Izračun ostalih
prihodkov je razviden iz naslednje tabele:
Vrsta
Davčni prihodki (razlika nad
višino p.p.)
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Predvidena sredstva EU
PRIHODKI SKUPAJ:

v EUR
191.026,00

v SIT
45.777.470,63

792.465,98
/
/
1.161.436,79
67.247,00
2.212.175,77

189.906.547,45
/
/
278.326.712,36
16.115.071,08
530.125.801,52

K-70 Davčni prihodki
Davčni prihodki so ocenjeni na 4.679.405,00 EUR (1.121.372.614,20 SIT) in v strukturi vseh
proračunskih prihodkov predstavljajo kar 70%. Struktura davčnih prihodkov je naslednja:
Davčni prihodki
Znesek

Ø dohodnina (odstopljeni vir glavarine)
Ø davki na premoženje
Ø davki na blago in storitve

Delež%

4.174.384,00 89%
458.301,00 10%
46.720,00 1%

Delež v proračunu v %

62%
7%
1%

Iz tabele je razvidno, da je v skupini davčni prihodki, najpomembnejši prihodek iz glavarine,
ki se kot odstopljena dohodnina občinam nakazuje iz državnega proračuna tedensko in
predstavlja 62% vseh prihodkov. Nato sledijo prihodki iz naslova davkov od premoženja,
davki na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin ter ostali davki na blago in storitve.
Od 01.01.2007 dalje med temi prihodki niso več zajete okoljske dajatve, ki so po novi
zakonodaji prihodek državnega proračuna. Občina je upravičena do nakazila okoljskih dajatev
iz državnega proračuna, če ta sredstva vloži v komunalno infrastrukturo javne službe
(kanalizacija, čistilna naprava, deponija komunalnih odpadkov) v skladu z operativnim
programom varstva okolja. Zato se prihodek iz okoljskih dajatev v predlogu proračuna za leto
2007 planira kot transferni prihodek iz državnega proračuna.

K-71 Nedavčni prihodki
V skupino nedavčnih prihodkov so prihodki od obresti, prihodki od premoženja upravne
takse, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev, prihodki od komunalnih
prispevkov, prihodki krajevnih skupnosti, prihodki iz naslova doplačil občanov iz naslova
oskrbnin ter nekatere druge vrste nedavčnih prihodkov. Med drugimi izrednimi prihodki je v
letu 2007 planiran tudi prihodek v višini 9.500,00 EUR iz naslova financiranja družinskega
pomočnika, katerega bo občina prejela od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Občine, ki so v proračunskem letu 2006 imele strošek za financiranje družinskega pomočnika,
presegle 0,5% izračunanega obsega primerne porabe so upravičeni do povračilo teh sredstev.

K-72 Kapitalski prihodki
V skupino kapitalskih prihodkov sodijo prihodki iz naslova prodaje stvarnega premoženja
(nepremičnin), v proračunu za leto 2007 ni planiranih prihodkov iz tega naslova (delitev
občine).
K-74 Transferni prihodki
Transferni prihodki so v predlogu proračuna za leto 2007 predvideni v višini 1.161.436,79
EUR (278.326.712,36 SIT) in predstavljajo v strukturi vseh prihodkov proračuna 17%. V
skupino transfernih prihodkov sodijo namenski prihodki iz državnega proračuna za investicije
ter sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za programe javnih del, sofinancirani s strani
občin medobčinskega inšpektorata, odstopljene takse.
K-78 Prejeta sredstva iz EU
Za sofinanciranje obnove Vrtca Manko Golar v Gornji Radgoni so predvidena sredstva EU iz
Norveškega sklada v višini 67.247,00 EUR.
ODHODKI
V predlogu Odloka o proračunu za leto 2007 so skupni proračunski odhodki po ekonomskem
namenu ocenjeni in planirani v višini 6.685.263,85 EUR (1.602.056.629,01 SIT). Po
ekonomski klasifikaciji so odhodki planirani v zneskih kot jih prikazuje naslednja tabela:
Odhodki
K-40 tekoči odhodki
K-41 tekoči transferji
K-42 investicijski odhodki
K-43 investicijski transferi
SKUPAJ:

v EUR
1.832.203,82
2.112.075,90
2.484.946,95
256.037,18
6.685.263,85

v SIT
439.069.323,42
506.137.868,68
595.492.687,10
61.356.749,82
1.602.050.629,01

K-40 TEKOČI ODHODKI
V predlogu občinskega proračuna za leto 2007 so tekoči odhodki planirani v višini
1.832.203,82 EUR (439.069.323,42 SIT), kar predstavlja 27 % vseh načrtovanih odhodkov in
so napram realizacije za leto 2006 za 18% nižji. Planirana sredstva iz naslova tekočih
odhodkov so namenjena za stroške dela neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila
obresti in sredstva izločena v proračunske rezerve.
400-Plače in drugi izdatki zaposlenim
V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v predlogu občinskega
proračuna zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter
druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov – javnih uslužbencev občinske
uprave in župana. Prištete so tudi plače javnih delavcev, ki so vključeni v program, njihov
delodajalec pa je Občina Gornja Radgona. Del sredstev za plače teh delavcev (v višini od 6080%) dobi občina refundiranih s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Skupna sredstva za plače
in druge izdatke so planirana v višini 490.356,84 EUR (117.509.113,14 SIT), kar predstavlja
7 % skupnih proračunskih izdatkov in so v primerjavi z realizacijo za leto 2006 nižja za 13%.
Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih
uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki
določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2007.

401-Prispevki delodajalca za socialno varnost
Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih pri neposrednih proračunskih
uporabnikih so za leto 2007 planirana sredstva v višini 75.232,00 EUR (18.028.596,48 SIT)
ali 1% načrtovanih izdatkov. Prispevki so planirani v obsegu obstoječe prispevne stopnje
(16,10% od bruto osnove).
402-Izdatki za blago in storitve
V skupino izdatkov za blago in storitve sodijo:
Ø pisarniški in splošni material in storitve
Ø energija, komunalne storitve in komunikacije
Ø plačila prevoznih stroškov in storitev
Ø izdatki za službena potovanja
Ø stroški tekočega vzdrževanja
Ø davek na izplačane plače in
Ø drugi operativni odhodki.
Za izdatke za blago in storitve je v letu 2007 v predlogu proračuna planiranih 1.181.976,66
EUR (283.248.720,00 SIT). Delež izdatkov za blago in storitve v letu 2007 v skupnih
odhodkih občinskega proračuna znaša 18% in je v primerjavi z realizacijo za leto 2006 za
23% nižja.
403-Plačilo domačih obresti
Plačilo obresti v višini 20.330,00 EUR (4.871.881,20 SIT) zajema v predlogu proračuna za
leto 2007 odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih kreditov za izgradnjo komunalne
infrastrukture (ceste).
409 – Sredstva izločena v rezerve
Predvideni izdatki v predlogu proračuna za leto 2007, namenjeni oblikovanju rezerv v višini
64.308,32 EUR (15.410.845,00 SIT) zajemajo proračunsko rezervo občine in splošno
proračunsko rezervacijo.
Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena
programom pomoči v primernih naravnih nesreč, planirana pa je v obsegu do 0,5 % skupnih
proračunskih prejemkov oziroma v višini 35.500 EUR (8.507.220,01 SIT).
Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana v višini 28.808,32 EUR
(6.903.625,80 SIT) ter so v skladu z Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2007 namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu.
K-41 TEKOČI TRANSFERJI
Sredstva za tekoče transfere so v predlogu proračuna za leto 2007 načrtovana v višini
2.112.075 90 EUR (506.137.868,68 SIT) in predstavljajo drugi najvišji delež skupnih
proračunskih odhodkov, 32 %. Planirana sredstva za tekoče transfere so namenjena za
subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, ter druge domače transfere iz
občinskega proračuna. V primerjavi z realizacijo za leto 2006 so manjši za 25%.
410 – Subvencije
Načrtovana sredstva v predlogu proračuna za leto 2007, ki se namenjajo za subvencije,
znašajo 36.390,00 EUR (8.720.499,60 SIT) ali 0,5 % odhodkov proračuna. Vključujejo

nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom ter kmetom.
Subvencije so v predlogu občinskega proračuna načrtovana za subvencioniranje turizma,
subvencioniranje drobnega gospodarstva ter sofinanciranje kmetijskih programov.
411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom
V predlogu proračuna za leto 2007 so predvidena sredstva za transfere posameznikom in
gospodinjstvom v skupni višini 1.199.206,56 EUR (287.377.860,04 SIT) oziroma 18 % vseh
načrtovanih proračunskih odhodkov. V primerjavi z oceno realizacije za leto 2006 so nižji za
6%. Največji del planiranih sredstev je namenjen za oskrbo v vrtcih, oskrbo v domovih za
ostarele in zavodih, regresiranje šolskih prevozov, izplačila družinskemu pomočniku,
subvencije stanarin, sledijo štipendije in drugi transferi posameznikom.
412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
V predlogu proračuna za leto 2007 so planirana sredstva za transfere neprofitnim
organizacijam in ustanovam v višini 271.948,24 EUR (65.169.676,23 SIT) ali 4 % skupnih
proračunskih izdatkov. Največji delež v sklopu transferov neprofitnim organizacijam in
ustanovam je namenjen področju požarnega varstva, športa, kulture, turizma in v manjšem
obsegu drugim institucijam: humanitarne organizacije, združenja, zveze, politične stranke.
413 – Drugi tekoči domači transferi
Načrtovani proračunski odhodki iz naslova drugih domačih tekočih transferov v predlogu
proračuna za leto 2007 znašajo skupaj 604.531,10 EUR (144.869.832,80 SIT) ali 9 % vseh
proračunskih odhodkov. Zajemajo: tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja
92.000,00 EUR (22.046.880,00 SIT), tekoče transfere v javne sklade 15.722,46 EUR
(3.767.730,31 SIT), ter tekoče transfere v javne zavode 496.808,64 EUR (119.055.222,49
SIT).
V sklopu tekočih transferov v sklade socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje
zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje
brezposelnih oseb.
K–42 INVESTICIJSKI ODHODKI
Za investicijske odhodke je planirano 2.484.946,95 EUR (595.492.687,10 SIT), kar
predstavlja v strukturi planiranih odhodkov 37%. Investicijski odhodki so predvideni za
nakup osnovnih sredstev, za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, za investicijsko
vzdrževanje, obnove, za projektno in prostorsko dokumentacijo, nadzor itd.
420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev:
Za nakup prevoznih sredstev je planirano 26.518 EUR in sicer za nakup vozila za potrebe
občinskih organov in za potrebe medobčinskega inšpektorata, za nabavo opreme je planirano
36.880 EUR in sicer za nakup računalnikov, programske opreme itd.
Med večje planirane investicije sodijo modernizacija cest, za kar je predvideno 714.118 EUR,
za investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 129.747 EUR, za komunalno opremljanje
zemljišč od tega za Dom starejših občanov v višini 250.000 EUR, za nadaljevanje investicije
»Špital« v višini 310.312 EUR ter sanacijo Kulturnega doma v Gornji Radgoni v višini
117.241 EUR. Za sanacijo zgradbe Manka Golarja v Gornji Radgoni je predvideno 156.485
EUR.
K-43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
V proračunu se za leto 2007 zagotavljajo sredstva za kritje stroškov investicijskega značaja
posrednim uporabnikom proračuna. Planirani so v višini 256.037,18 EUR, kar v strukturi

odhodkov predstavlja 4%. Največji delež investicijskih transferjev je namenjen sofinanciranju
izgradnje odlagališča komunalnih odpadkov CERO – Puconci. Razen tega so predvidena
sredstva namenjena za sofinanciranje sanacije deponije komunalnih odpadkov Hrastje Mota,
mariborski vodovod, sofinanciranje nabave gasilskega avta za Gasilsko društvo Stavešinci.
431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki:
V tem sklopu transferjev so zajeti transferi za sofinanciranje nabave gasilskega vozila ter
obnovo in vzdrževanje spominskih obeležij.
432 – Transferi občinam in sicer občini Puconci (za deponijo) za sofinanciranje pomurskega
projekta izgradnje deponije komunalnih odpadkov.
432 – Transferi v javne zavode, nadaljevanje sofinanciranje obnove laboratorija in VVZ
Manko Golar, za nakup avta in termostatske mešalne baterije ter sofinanciranje računalnika za
Osnovno šolo dr. Janko Šlebingerja.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Ø račun ne izkazuje prejemkov niti izdatkov
C. RAČUN FINANCIRANJA
V letu 2007 se ne predvideva dolgoročnega zadolževanja.
Račun financiranja pa izkazuje izdatke za plačilo anuitet od najetega dolgoročnega kredita v
letu 2006 v višini 56.270,41 EUR.

ZAKLJUČEK:
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predloženi Odlok o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2007 v prvi obravnavi, obravnava in sprejme naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2007 – prva obravnava, ki traja do vključno 14.05.2007.
April, 2007
PRIPRAVILA:
Občinska uprava

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto
3

Opis

4

1000

5

OBČINSKI SVET
Politični sistem

0101
01019001

Predlog I.obr.2007
6

122.899,61
78.568,68

402999

Dejavnost občinskega sveta
Stroški sejnin OS
stroški sejnin
Stroški odborov in komisij-sejnine
dnevnice za službena potovanja v državi
stroški sejnin
Stroški sej OS
najemnine za dvorane
Financiranje političnih strank
Liberalna demokracija Slovenije LDS
Nova Slovenija NS
Slovenska ljudska stranka
Slovenska demokratska stranka SDS
Demokratična stranka upokojencev DESUS
Stranka SD
Stranka Zeleni Slovenije
Stranka mladih slovenije
Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Stroški izvedbe lokalnih volite
drugi operativni odhodki

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002
402099

Mednarodno sodelovanje občin
Mednarodno sodelovanje
drugi splošni stroški

20.000,00
20.000,00
20.000,00

0401

Kadrovska uprava

3.652,12

04019001
402999

Vodenje kadrovskih zadev
Podelitve nagrad ob občinsekm prazniku
drugi operativni odhodki

010101
402905
010102
402400
402905
010104
402600
010105
41200091
41200092
41200093
41200094
41200095
41200096
41200100
41200200
01019002
010110

030290

040101

76.979,26
26.777,54
26.777,54
22.625,52
810,00
21.815,52
1.127,00
1.127,00
26.449,20
3.673,79
2.113,29
2.171,48
3.755,79
2.890,90
8.881,64
719,42
2.242,89
1.589,42
1.589,42
1.589,42

20.000,00

3.652,12
3.652,12
3.652,12

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto
3

Opis

4

Predlog I.obr.2007
5

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti
Spletna stran občine
stroški oglaševalskih storitev
vzdrževanje in obnova spletne strani
Izvedba protokolarnih dogodkov
Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov
Stroški občinskega praznika z osrednjo proslavo in sprem.pri
Slovenski kulturni praznik
Dan državnosti
Dan reformacije
Dan samostojnosti
Komemoracija

040301
402006
40209918
04039002
040392
40209919
41200119
41200120
41200122
41200123
41200154

2000

ŽUPAN
Politični sistem

0101
01019003
010131
400000
400100
400202
401001
401100
401200
401300
401500
402800
010132
400000
010133
402009
40299915

0403

Dejavnost župana in podžupanov
Plača župana
osnovne plače
regres za letni dopust
povračilo stroškov prehrane med delom
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
prispevek za zaposlovanje
prispevek za porodniško varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na
davek na izplačane plače
Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov
osnovne plače
Materialni stroški vključno s stroški reprezentance
izdatki za reprezentanco
odnosi z javnostjo

Druge skupne administrativne službe

04039002
040321
40299902
040393

Izvedba protokolarnih dogodkov
Pokroviteljstva občine-župana
pokroviteljstvo župana
Vodenje protokolov

6

20.678,81
9.252,00
9.252,00
7.100,00
2.152,00
11.426,81
11.426,81
7.253,88
1.669,17
834,59
834,59
417,29
417,29

101.728,97
84.627,00
84.627,00
45.375,00
35.364,00
634,00
725,00
3.129,00
3.185,00
22,00
35,00
526,00
1.755,00
18.245,00
18.245,00
21.007,00
3.723,00
17.284,00

12.801,97
12.801,97
9.693,00
9.693,00
3.108,97

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto
3

Opis

Predlog I.obr.2007

4
402099

drugi splošni stroški

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001
402199

Prometna varnost
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
drugi posebni material in storitve

080201

3000

5

NADZORNI ODBOR
Fiskalni nadzor

0203
02039001
020310
402905

4000

Dejavnost nadzornega odbora
Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor
stroški sejnin

OBČINSKA UPRAVA
Urejanje na področju fiskalne politike

0202
02029001
020202
402931
020204
40219902
020205
402099

0203
02039001

6
3.108,97

4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00

6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00

6.232.821,09
21.126,00

Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški bančnih storitev - provizija bank
plačila bančnih storitev
Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse Letnik
provizija Letnik
Vračilo finančne izravnave
drugi splošni stroški

21.126,00
3.495,00
3.495,00
6.510,00
6.510,00
11.121,00
11.121,00

Fiskalni nadzor

4.220,00

402008

Dejavnost nadzornega odbora
Stroški notranje revizije proračuna občine
računovodske, revizorske in svetovalne storitve

4.220,00
4.220,00
4.220,00

0403

Druge skupne administrativne službe

5.200,00

04039003
402199

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Pravno zastopanje občine
drugi posebni material in storitve

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002
402922

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave
Stroški članarin

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001
400000

Administracija občinske uprave
Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava
osnovne plače

020311

040304

060101

060301

5.200,00
5.200,00
5.200,00

8.446,00
8.446,00
8.446,00
8.446,00

719.754,92
672.954,92
463.376,97
325.179,97

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto
3

4
400100
400202
400203
400300
400900
400999
401001
401100
401200
401300
401500
402800
402940

060302
400999
060303
402000
402001
402004
402009
402099
40219906
402200
402201
402203
402205
402206
402300
402301
402304
402305
402400
402510
402511
402512
402799
402900

Opis
5
regres za letni dopust
povračilo stroškov prehrane med delom
povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
sredstva za delovno uspešnost
jubilejne nagrade in odpravnine
drugi izdarki zaposlenim
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
prispevek za zaposlovanje
prispevek za porodniško varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na
davek na izplačane plače
prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po zakonu
Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - občinska uprava
drugi izdarki zaposlenim
Materialni stroški - občinska uprava
pisarniški material in storitve
čistilni material in storitve
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
izdatki za reprezentanco
drugi splošni stroški
drugi stroški - OU
električna energija
poraba kuriv in stroški ogrevanja
voda in komunalne storitve
telefon, telefaks, faks, e-pošta
poštnina in kurirske storitve
goriva in maziva za prevozna sredstva
vzdrževanje in popravila vozil
pristojbine za registracijo vozil
zavarovalne premije za motorna vozila
dnevnice za službena potovanja v državi
tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov
tekoče vzdrževanje druge opreme
zavarovalne premije za opremo
druge odškodnine in kazni
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

Predlog I.obr.2007
6
18.386,00
16.974,00
16.540,00
6.173,00
1.502,00
1.215,00
29.234,00
23.420,00
199,00
332,00
9.907,00
9.913,00
4.402,00
8.759,87
8.759,87
200.818,08
13.244,00
2.900,00
6.300,00
1.877,00
1.222,00
7.400,00
10.000,00
16.500,00
3.283,00
12.769,00
14.200,00
8.100,00
5.100,00
122,00
991,00
3.800,00
18.092,00
2.500,00
1.174,00
58.421,00
5.000,00

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto
3

4
402907
40299903

06039002
060305
402500
060307
420101
420201
420202
420402

Opis
5
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
varstvo pri delu
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Nakup opreme - občinska uprava
nakup službenega vozila
nakup pisarniške opreme
nakup računalnikov in programske opreme
rekonstrukcije in adaptacije

0703

Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001

43100009

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
Usposabljanje enot in služb civilne zaščite
delovanje občinskega štaba civilne zaščite
usposabljanje enot in služb civilne zaščite
opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za zašči
vzdrževanje javnega zaklonišča
vzdrževanje osebne zaščite
delovanje odbora za požarno takso
osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra
izobraževanje gasilske mladine
opremljanje gasilcev
zavarovanje za poškodbe pri delu
Protipožarna varnost
Delovanje sistema zaščite in reševanja
civilna zaščita
stroški operativnega delovanja-intervencije
vzdrževanje opreme
dejavnost gasilskih društev
GZ G:Radgona-redna dejavnost
Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme
sof. gasilskega vozila PGD Stavešinci

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001
41330220

Povečanje zaposljivosti
Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela
javna dela -vsi programi

070301
40209901
40209902
40209903
40209904
40209905
40209906
40209907
40209908
40209909
40209910
07039002
070305
40209911
40209912
40209913
4120006
41200117
070317

100301

Predlog I.obr.2007
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3.800,00
4.023,08
46.800,00
3.000,00
3.000,00
43.800,00
14.000,00
7.400,00
15.100,00
7.300,00

128.370,00
55.470,00
55.470,00
1.400,00
3.980,00
13.500,00
1.500,00
5.300,00
990,00
7.900,00
13.800,00
6.300,00
800,00
72.900,00
43.700,00
2.000,00
1.300,00
600,00
25.000,00
14.800,00
29.200,00
29.200,00

74.351,99
74.351,99
74.351,99
74.351,99

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto
3

Opis

4

Predlog I.obr.2007
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6

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002
41029900
41029901

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
skupni program kmetijstva-razpis
drugi programi v kmetijstvu

31.390,00
31.390,00
23.390,00
8.000,00

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

4.200,00

11039002
402199

Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Varovanje živali - veterinarske storitve
drugi posebni material in storitve

110214

110330

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Tekoče vzdrževanje javnih poti
javna snaga Gornja Radgona
vzdrževanje LC , JP in prometna signalizacija
gozdne ceste
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Izgradnja pločnika,kolesarske poti z kom.infrastr.Črešnjevci(vodovod, JR)
rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija ceste Mrzli studenec
rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija ceste Črešnjevci-naselje
rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija ceste JP 605240 Gor.Radgona-Police-Tisič
rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija JP 605781 Lokavci(Elblov breg)
rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija JP 605931- AP Negova
rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija JP 605241 Police-G.Radgona(Polička gasa)
rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija JP 605621 Ptujska cesta-Stavešinski Vrh
rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija LC 104061-AP Orehovci
rekonstrukcije in adaptacije
Cestna razsvetljava
Električna energija za javno razsvetljavo na cestah

130205
40229901
40250301
40250302
13029002
130223
420402
130224
420402
130229
420402
130231
420402
130248
420402
130249
420402
130256
420402
130257
420402
130258
420402
13029004
130250

31.390,00

4.200,00
4.200,00
4.200,00

1.225.721,63
331.158,65
331.158,65
106.705,00
210.713,65
13.740,00
810.712,98
56.569,61
56.569,61
10.851,83
10.851,83
55.000,00
55.000,00
6.197,54
6.197,54
62.594,00
62.594,00
34.000,00
34.000,00
234.000,00
234.000,00
267.500,00
267.500,00
84.000,00
84.000,00
83.850,00
83.850,00

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto
3

Opis

Predlog I.obr.2007

4
402200

električna energija

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001
41300103

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
sofinanciranje razvoja malega gospodarstva
sofinanciranje razvoja malega gospodarstva-razpis

140291

5

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001

Promocija občine
Promocijske prireditve občine
Doživljajski in zeliščni park Negova
Izdaja monografije občine Gornja Radgona
drugi splošni stroški
Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu
drugi splošni stroški
Promocijske prireditve
drugi splošni stroški
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Delovanje društev in agencij v turizmu
Delovanje Zelišćnega parka Negova
sredstva za razvoj turizma
Pomurska turistična zveza
sofinanciranje programov turističnih društev-razpis
Javni zavodi in agencije
RRA Mura
Javni zavod Podjetniško razvojna agencija G.Radgona

140301
40219905
140302
402099
140303
402099
140304
402099
14039002
140310
40209923
41021802
41200076
41300100
140315
41200086
41330023

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki
Sanacija odlagališča Hrastje Mota
Investicijski transferi občinam
Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci
zbirno sortirni center Puconci-pogodba
zbirno sortirni center Puconci-repub.taksa
Kanalizacija Ulica pod gozdom
rekonstrukcije in adaptacije
Kanalizacija Trplan
rekonstrukcije in adaptacije

150201
432000
150202
43200001
43200002
150211
420402
150212
420402

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

6
83.850,00

20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

154.374,78
27.871,78
6.500,00
6.500,00
12.518,78
12.518,78
2.590,00
2.590,00
6.263,00
6.263,00
126.503,00
28.653,00
15.883,00
5.000,00
770,00
7.000,00
97.850,00
2.450,00
95.400,00

248.114,69
248.114,69
7.393,69
7.393,69
149.554,00
72.847,00
76.707,00
41.167,00
41.167,00
50.000,00
50.000,00

258.002,00

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2
16029001

Postavka Konto
3

4

160205
40209900
42080405
16029003
160208
42080402
42080403

1603

Opis
5
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest
geodetske odmere, overitve pogodb, cenitve nepremičnin
odmere in vpisi cest
Prostorsko načrtovanje
Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
Projekti za izvedbo energetske zasnove
projektna in prostorska dokumentacija

Komunalna dejavnost

16039001
160210
43110006
43110007
16039005
160320
42040100
42040111

1605

Oskrba z vodo
Oskrba z vodo
prečrpalna Sp.Porčič Marib.vodovod
Sofinanciranje Mariborskemu vodovodu
Druge komunalne dejavnosti
Izgradnja komunalne infrastrukture v industrijski coni
komunalna opremljenost Doma starejših občanov
opremljanje stavbnih zemljišč

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002
160540
40219909
42040201
42040202
42040203
42040204
16059003
160590
402199
160591
402504
160592
413200
160593
413200

Spodbujanje stanovanjske gradnje
Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
najemina za montažno ČN na Tratah
vzdrževanje neprofitnih stanovanj
vzdrževanje večstanovanjskih hiš
izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzd
izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini
Drugi programi na stanovanjskem področju
Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.
drugi posebni material in storitve
Zavarovanje stanovanj in posl.prostorov
zavarovalne premije za objekte
Odvod v Stanovansjki sklad RS
tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
Odvod v odškodninski sklad RS
tekoči transferi v druge javne sklade in agencije

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

Predlog I.obr.2007
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41.666,00
41.666,00
20.833,00
20.833,00
216.336,00
216.336,00
43.334,00
173.002,00

329.418,04
29.418,04
29.418,04
2.294,04
27.124,00
300.000,00
300.000,00
250.000,00
50.000,00

194.352,00
140.548,40
140.548,40
10.800,00
100.813,76
6.500,00
15.704,64
6.730,00
53.803,60
42.302,64
42.302,64
2.749,00
2.749,00
5.834,96
5.834,96
2.917,00
2.917,00

20.731,80
20.731,80

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto

Opis

3
170202

5
Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G.Radgona
sof. ZD G Radgona za laboratorij

4
432300

1706

Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Zdrava hrana, razvojna priložnost za Negovo
drugi splošni stroški
Cepljenje materničnega vratu za učenke osmih in devetih razredov
drugi splošni stroški

170601
402099
170602
402099

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001

Nujno zdravstveno varstvo
Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb
Mrliško ogledna služba
Mrliško ogledna služba
plačilo pogrebnin
tekoči transferi v javne zavode in druge izv.j.sl.

170710
413105
17079002
170720
411911
413302

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

Nepremična kulturna dediščina
Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij
Obnova Špitala G.Radgona
Obnova kapelic , kužnih znamenj in sakralnih objektov
Premična kulturna dediščina
Postavitev muzejskega parka Špital
rekonstrukcije in adaptacije
Muzejska dejavnost
drugi stroški

180201
42050100
43100007
18029002
180203
420402
180204
402999

1803

Programi v kulturi

18039001

Knjižničarstvo in založništvo
LU-knjižnica G.Radgona-sredstva za plače in druge izdatke
sof. JZ LU knjižnica
Ljubiteljska kultura
Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti
sof.sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Sofinanciranje programov kulturnih društev
sredstva za fin.kult dejavnosti - razpis
Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

180305
41330001
18039003
180330
41320001
180331
4120002
180333

Predlog I.obr.2007
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20.731,80
20.731,80

61.693,00
61.693,00
41.730,00
41.730,00
19.963,00
19.963,00

78.300,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
13.300,00
13.300,00
3.300,00
10.000,00

322.894,06
170.169,42
170.169,42
160.253,77
9.915,65
152.724,64
150.060,00
150.060,00
2.664,64
2.664,64

244.243,26
77.239,94
77.239,94
77.239,94
49.561,84
6.970,50
6.970,50
35.236,57
35.236,57
7.354,77

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto
3

4
41200137
41200138
41200139
41200140
41200141
41200144
41200148
41200151
41200152
41200153

18039005
180340
40219901
180341
420402

1804
18049001
180454
412000
18049004
180455
412000

1805
180562
180563
180571

18059002
180590

Predlog I.obr.2007
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LUTKOVNE SKUPINE
OBM. REVIJA ODRASLIH GLED. SKUPIN
OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV
OBMOČNA REVIJA PIHALNIH ORKESTROV
OGLED KONCERTA UČENCEV 9.RAZREDOV V CANKARJEVEM DOMU IN RAZS
OBMOČNA REVIJA LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV
MEDOBČINSKA REVIJA TAMBURAŠKIH SKUPIN
MEDOBČINSKA REVIJA OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN
OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
Drugi programi v kulturi
Drugi programi v kulturi
Trstenjakovo leto z ureditvijo Trstenjakove hiše
Kulturni dom Gornja Radgona-obnova
rekonstrukcije in adaptacije

500,75
417,29
1.356,20
469,45
542,48
1.460,52
333,83
834,59
834,59
605,07
117.441,48
200,00
200,00
117.241,48
117.241,48

Podpora posebnim skupinam

5.014,67

Programi veteranskih organizacij
Programi veteranskih organizacij
tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Programi drugih posebnih skupin
Programi drugih posebnih skupin-upokojenska društva
tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

1902

Opis

Programi športa
Sofinanciranje programov športnih društev
412000001 tek.transferi-ostala društva in institucije
Upravljanje in vzdrževanje ŠRC Trate
402099
drugi splošni stroški
Sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih površin
42050001 Sanacija igrišča Trate-bloki
42050003 Sanacija igralne podlage v telovadnici Partizan
42050103 sanacija igrišča-umetna trava
Programi za mladino
Program za mladino
4120003
programi in projekti mladine-razpis

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

6

3.843,02
3.843,02
3.843,02
1.171,65
1.171,65
1.171,65

211.620,27
186.452,37
99.742,85
99.742,85
12.127,00
12.127,00
74.582,52
19.348,52
39.376,00
15.858,00
25.167,90
25.167,90
25.167,90

1.025.988,08

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2
19029001

Postavka Konto
3

4

Opis

Predlog I.obr.2007
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Vrtci
Izdatki za blago in storitve - vrtci
drugi stroški izvajanja programa otr.varstva
Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci
plačilo razlike med ceno prog in pl.staršev
Dejavnost javnih vrtcev-tuji vrtci
domicil-plačilo razlike med ceno programa in pl.staršev
Sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev
vrtec Manka Golarja G.Radgona
Energetska sanacija objketa Kocljeva 2-4 Vrtec Manka Golarja G.R.
investicijsko vzdrževanje in izboljšave

6
1.025.988,08
13.680,29
13.680,29
703.700,39
703.700,39
143.201,40
143.201,40
8.921,00
8.921,00
156.485,00
156.485,00

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

350.121,75

19039001

Osnovno šolstvo
Izdatki za blago in storitve - šple
OŠ G.Radgona-materialni stroški
OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova- mat.stroški
OŠ dr.Janka Šlebnigerja G.Radgona-materialni stroški
Nadstandard šole
OŠ G.Radgona-dodatni program
OŠ dr. Antona Trstenjaka-dodatni program
OŠ dr.Janka Šlebingerja-dodatni program
tekmovanja in projektno delo šol
Materialni stroški šol
zavarovalne premije za opremo
revizorske storitve
Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol
OŠ G.Radgona
OŠ dr. A.Trstenjaka
energetska obnova OŠ G.Radgona,statična presoja
osnova šola dr.Janka Šlebingerja
Glasbeno šolstvo
Materialni stroški -glasbena šola
revizorske storitve
kritje obratovalnih stroškov glasbene šole
Glasbena šola sofinanciranje osnovnega programa
program baleta in srečanja glasbenih šol

190201
41192102
190202
41192101
190203
41192103
190206
43230001
190207
420500

190320
41330207
41330208
41330209
190321
41330211
41330212
41330213
41330214
190323
402512
4133020
190334
42050007
42050008
42080001
43230002
19039002
190340
4133020
41330260
41330301
41330303

1906

Pomoči šolajočim

327.963,01
83.766,41
58.169,39
19.683,75
5.913,27
86.363,07
59.041,00
15.817,00
2.582,00
8.923,07
11.126,53
3.018,04
8.108,49
146.707,00
125.187,00
3.930,00
16.687,00
903,00
22.158,74
22.158,74
1.431,81
9.237,27
9.984,66
1.505,00

107.848,64

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2
19069001

Postavka Konto
3

4

190650
411900
41190001
19069003
190660
411701
41170101

2004

Opis
5
Pomoči v osnovnem šolstvu
Regresiranje prevozov učencev
regresiranje prevozov v šolo
subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin
Štipendije
Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije
fundacija za štipendiranje
Ustanova dr. Antona Trstenjaka

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002
200400
411922
20049003
200410
411909
200412
41330215
20049004
200401
411920
200402
41199903
20049006
200202
412000
200423
41199902

2201

Socialno varstvo invalidov
Financiranje družinskega pomočnika
družinski pomočnik
Socialno varstvo starih
Regresiranje oskrbe v domovih
regresiranje oskrbe v domovih
Pomoč na domu - CSD G.Radgona
CSD - pomoč družini na domu
Socialno varstvo materialno ogroženih
Subvencioniranje naejmnin
subvencioniranje stanarin
Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
enkratne denarne pomoči posameznikom
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
socialno varstvo ranljivih skupin
tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona
teden starejših občanov

Servisiranje javnega dolga

22019001
403100

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu
plačila obresti od krat.kreditov poslovnim bankam

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001
409000
409100

Rezerva občine
Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč
splošna proračunska rezervacija
PRORAČUNSKA REZERVA

220101

230201

Predlog I.obr.2007
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94.577,65
94.577,65
93.836,76
740,89
13.270,99
13.270,99
11.770,99
1.500,00

292.685,19
25.047,84
25.047,84
25.047,84
172.359,22
132.939,22
132.939,22
39.420,00
39.420,00
64.260,10
55.481,15
55.481,15
8.778,95
8.778,95
31.018,03
25.789,35
25.789,35
5.228,68
5.228,68

20.330,00
20.330,00
20.330,00
20.330,00

64.308,32
64.308,32
64.308,32
28.808,32
35.500,00

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto
3

4

4001
06039001
060310
400000
400100
400202
400203
400999
401001
401100
401200
401300
060311
402000
402099
402300
402301
402907
40299903
06039002
060312
420101
420202

5001

Predlog I.obr.2007
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MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
Dejavnost občinske uprave

0603

Proračunski uporabnik
Prog.klas.

Opis

Administracija občinske uprave
Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat
osnovne plače
regres za letni dopust
povračilo stroškov prehrane med delom
povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
drugi izdarki zaposlenim
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
prispevek za zaposlovanje
prispevek za porodniško varstvo
Materialni stroški - medobčinski inšpektorat
pisarniški material in storitve
drugi splošni stroški
goriva in maziva za prevozna sredstva
vzdrževanje in popravila vozil
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
varstvo pri delu
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
Nakup opreme-medobčinski inšpektorat
nakup službenega vozila
nakup računalnikov in programske opreme

Postavka Konto

Opis

020210

Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški plačilnega prometa
plačila storitev UJP

0202
02029001
40293074

0403

KS GORNJA RADGONA
Urejanje na področju fiskalne politike

Druge skupne administrativne službe

04039002
040361
40299976
040362

Izvedba protokolarnih dogodkov
Dotacije drugim organizacijam
dotacije drugim organizacijam
Prireditve

6

86.620,00
86.620,00
67.022,00
45.902,00
32.557,20
1.902,00
2.072,40
1.716,00
2.411,40
2.882,00
2.308,00
20,00
33,00
21.120,00
3.000,00
11.620,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
19.598,00
19.598,00
12.518,00
7.080,00
6.550.269,67
Proračun 2007

65.256,23
83,46

83,46
83,46
83,46

1.669,18
1.669,18
834,59
834,59
834,59

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto
3

4
40299975

Opis

Predlog I.obr.2007
5

materialni stroški,čist.akcije,prireditve

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
Materialni stroški
pisarniški material in storitve
čistilni material in storitve
časopisi, revije, knjige in stroko.literat.
stroški oglaševalskih storitev
računalniške storitve
izdatki za reprezentanco
drugi splošni material in storitve
električna energija
poraba kuriv in stroški ogrevanja
voda in komunalne storitve
odvozi smeti
telefon, teleks, faks, elek.pošta
Poštnina in kurirske storitve
dnevnice za službena potovanja v državi
stroški prevoza v državi
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
zavarovalne premije za objekte
tekoče vzdrževanje druge opreme
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
nakup računalnikov in prog.opreme
Sejnine članom sveta KS
sejnine

060201
40200070
40200171
40200473
40200674
40200775
40200976
40209978
40220070
40220171
40220373
40220474
40220575
40220676
40240070
40240271
40250070
40250474
40251176
40260670
42020271
060210
40290571

1603

Komunalna dejavnost

16039002
160301
40250373
160302
42040270

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Tekoče vzdrževanje pokopališča
vzdrževanje pokopališč
Investicijsko vzdrževanje pokopališča
investicijsko vzdrževanje pokopališč

6
834,59

18.435,99
18.435,99
16.349,52
1.043,23
1.460,52
125,19
250,38
1.251,88
625,94
2.086,46
667,67
1.877,82
62,59
166,92
1.043,23
2.003,00
171,09
1.272,74
1.084,96
208,65
667,67
62,59
216,99
2.086,47
2.086,47

45.067,60
45.067,60
31.547,32
31.547,32
13.520,28
13.520,28
65.256,23

5003
0202

KS NEGOVA
Urejanje na področju fiskalne politike

18.527,79
83,44

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2
02029001

Postavka Konto
3

Opis

4

5

40293074

Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški plačilnega prometa
plačila storitev UJP

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002
40299976

Izvedba protokolarnih dogodkov
Dotacije drugim organizacijam
dotacije drugim organizacijam

020212

040363

Predlog I.obr.2007

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
Materialni stroški
pisarniški material in storitve
čistilni material in storitve
časopisi, revije, knjige in stroko.literat.
računalniške storitve
izdatki za reprezentanco
drugi splošni material in storitve
električna energija
poraba kuriv in stroški ogrevanja
voda in komunalne storitve
odvozi smeti
telefon, teleks, faks, elek.pošta
Poštnina in kurirske storitve
stroški prevoza v državi
nakup pisarniškega pohištva
nakup računalnikov in prog.opreme
Sejnine članom sveta KS
sejnine

060203
40200070
40200171
40200473
40200775
40200976
40209978
40220070
40220171
40220373
40220474
40220575
40220676
40240271
42020070
42020271
060211
40290571

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Tekoče vzdrževanje pokopališča
odvozi smeti
vzdrževanje pokopališč
Investicijsko vzdrževanje pokopališča
investicijsko vzdrževanje pokopališč

160303
40220474
40250373
160304
42050070

6
83,44
83,44
83,44

417,29
417,29
417,29
417,29

8.512,78
8.512,78
5.800,38
208,65
542,48
41,73
129,36
250,38
383,91
208,65
292,10
91,80
83,46
625,94
187,78
250,38
1.251,88
1.251,88
2.712,40
2.712,40

9.514,28
9.514,28
3.755,64
2.503,76
1.251,88
5.758,64
5.758,64
18.527,79

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto
3

Opis

4

Predlog I.obr.2007
5

KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI
Urejanje na področju fiskalne politike

5002
0202
02029001
40293074

Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški plačilnega prometa
plačila storitev UJP

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002
40299976

Izvedba protokolarnih dogodkov
Dotacije drugim organizacijam
dotacije drugim organizacijam

020211

040362

6

30.925,56
41,73
41,73
41,73
41,73

1.043,25
1.043,25
1.043,25
1.043,25

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

40290571

Delovanje ožjih delov občin
Materialni stroški
pisarniški material in storitve
čistilni material in storitve
časopisi, revije, knjige in stroko.literat.
izdatki za reprezentanco
drugi splošni material in storitve
električna energija
voda in komunalne storitve
odvozi smeti
telefon, teleks, faks, elek.pošta
Poštnina in kurirske storitve
stroški prevoza v državi
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Zavarovalne premije za objekte
Sejnine članom sveta KS
sejnine

6.680,84
4.344,00
333,83
417,29
41,73
333,83
417,29
834,59
41,73
62,59
375,56
171,09
625,94
429,81
258,72
2.336,84
2.336,84

1302

Cestni promet in infrastruktura

23.159,74

13029002
42040271

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Izgradnja cest
izgradnja cest

060202
40200070
40200171
40200473
40200976
40209978
40220070
40220373
40220474
40220575
40220676
40240271
40250070
40250475
060217

130264

6.680,84

23.159,74
23.159,74
23.159,74
30.925,56

5004
0202

KS SPODNJI IVANJCI
Urejanje na področju fiskalne politike

10.457,35
45,90

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2
02029001

Postavka Konto
3

Opis

4

5

40293074

Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški plačilnega prometa
plačila storitev UJP

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002
40299976

Izvedba protokolarnih dogodkov
Dotacije drugim organizacijam
dotacije drugim organizacijam

020213

040364

Predlog I.obr.2007

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin
Materialni stroški
pisarniški material in storitve
čistilni material in storitve
izdatki za reprezentanco
drugi splošni material in storitve
električna energija
telefon, teleks, faks, elek.pošta
Poštnina in kurirske storitve
stroški prevoza v državi
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
zavarovalne premije za objekte
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
Sejnine članom sveta KS
sejnine

060204
40200070
40200171
40200976
40209978
40220070
40220575
40220676
40240271
40250070
40250474
40259979
060212
40290571

6
45,90
45,90
45,90

1.502,24
1.502,24
1.502,24
1.502,24

8.909,21
8.909,21
5.529,14
417,29
50,08
500,75
1.043,23
137,71
166,92
83,46
625,94
2.086,46
208,65
208,65
3.380,07
3.380,07
10.457,35

5005

KS SPODNJA ŠČAVNICA
Urejanje na področju fiskalne politike

0202
02029001
40293074

Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški plačilnega prometa
plačila storitev UJP

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002
40299976

Izvedba protokolarnih dogodkov
Dotacije drugim organizacijam
dotacije drugim organizacijam

020214

040365

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001

Delovanje ožjih delov občin

9.827,25
41,73
41,73
41,73
41,73

792,86
792,86
792,86
792,86

8.491,91
8.491,91

Pror.upor.
1

Prog.klas.
2

Postavka Konto
3
060205

Opis

4
40200070
40200171
40200976
40209978
40220070
40220171
40220373
40220474
40220575
40220676
40240271
40250070
40250474

060213
40290571

1603
16039003
160350
42040273

Predlog I.obr.2007
5

6

Materialni stroški
pisarniški material in storitve
čistilni material in storitve
izdatki za reprezentanco
drugi splošni material in storitve
električna energija
poraba kuriv in stroški ogrevanja
voda in komunalne storitve
odvozi smeti
telefon, teleks, faks, elek.pošta
Poštnina in kurirske storitve
stroški prevoza v državi
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
zavarovalne premije za objekte
Sejnine članom sveta KS
sejnine

5.988,15
95,98
125,19
229,51
417,29
834,59
646,80
87,63
104,32
258,72
54,25
1.084,96
1.706,73
342,18
2.503,76
2.503,76

Komunalna dejavnost

500,75

Objekti za rekreacijo
Urejanje športnih površin
urejanje športnih površin

500,75
500,75
500,75
9.827,25

SKUPAJ RAZPOREJENA SREDSTVA

6.685.263,85

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2007

1000 OBČINSKI SVET
01-POLITIČNI SISTEM
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Dejavnost občinskega sveta zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet,
župana, podžupanov). Za dejavnost občinskega sveta so predvideni stroški za plačilo devetih sejnin
za udeležbe na sejah občinskega sveta in sejnine za delovna telesa občinskega sveta v skladu s
Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona.
Financiranje političnih strank je določeno z Odlokom o financiranju političnih strank v občini Gornja
Radgona. Financiranje političnih strank ne sme presegati 0,6% sredstev primerne porabe. Občinski
svet občine Gornja Radgona sestavlja 8 političnih strank, ki so na volitvah prejele najmanj 50%
glasov potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. V skladu z 2. členom Odloka o
načinu financiranja političnih strank v letu 2007 se zagotovijo sredstva za financiranje političnih
strank v višini 26.449,20 EUR in se razdelijo, kot sledi:
Zap.št. Ime liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
STRANKA MLADIH SLOVENIJE
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
ZELENI SLOVENIJE

SKUPAJ

Št. glasov

% glasov

1223
517
506
398
309
299
291
99
3642

33,58
14,20
13,89
10,93
8,48
8,21
7,99
2,72
100,00

Mes.
Letni
znesek
znesek
740,14 8.881,64
312,98 3.755,79
306,15 3.673,79
240,91 2.890,90
186,91 2.242,89
180,96 2.171,48
176,11 2.113,29
59,95
719,42
2.204,10 26.449,20

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
V proračunu za leto 2007 smo predvideli tudi sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje v letu
2006.
03-ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
Občina Gornja Radgona je pobratena z mestom Bruchsalom v Nemčiji in občino Mladenovac v
Srbiji s katerimi potekajo srečanja najmanj enkrat letno na obeh straneh. Poleg tega občina Gornja
Radgona intenzivno sodeluje z Bad Radkersburgom, s katerim pripravlja in izvaja številne programe
in projekte. Za leto 2007 je predviden tudi obisk v občini Kavadarci v Makedoniji z namenom
preučitve možnih vsebin sodelovanja. V strošek celotnega programa so vključeni uradni obiski
delegacij partnerskih mest in izmenjava kulturnih in umetniških dobrin(Bruchsal in Mladenovac) in
sicer:
1. stroški uradnih obiskov delegacij
2. stroški programov sodelovanj na področju kulture, športa in drugih vsebin (upoštevan strošek
gostovanja Glasbene šole v Mladenovcu v 100% višini zaprošenega)
04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
V skladu z 7. členom Pravilnika o podeljevanju priznanj občine Gornja Radgona se nagrajencu
izplača za nagrado dr. Antona Trstenjaka finančna nagrada v višini 3x povprečnega osebnega
dohodka v Republiki Sloveniji.
1

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Spletna stran občine je potrebna poenostavitve in posodobitve. V ta strošek so vključeni tudi stroški
vzdrževanja spletne strani.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Župan je, na podlagi vlog društev in zavodov pokrovitelj prireditev ali knjižnih izdaj in publikacij,
srečanj, ki jih izvajajo navedene institucije ali le-te na njih sodelujejo ter posamezniki. Za
pokroviteljstvo prispeva manjša sredstva, ki na letni ravni znašajo 13.693,69 eur. V proračunu
predvidevamo tudi izdatke za občinski praznik s spremljajočimi prireditvami in otvoritvami ter
proslave ob državnih praznikih.

2000 ŽUPAN
01019003 Dejavnost župana in podžupanov – Plača župana je oblikovana v skladu z Odlokom o
plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju(Uradni list RS, št. 110/06). Župan opravlja funkcijo profesionalno. Županu pomagata
izvajati program še dva podžupana, ki pa opravljata funkcijo neprofesionalno. Planiranih je enajst
plač, decembrska plača se izplača v januarju leta 2008.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Občina ima sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za vodenje protokolov ob sprejemu župana in
za vodenje kronike občine v kateri so zajeti vsi najpomembnejši dogodki.
08029001 Prometna varnost
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gornja Radgona ima v programu
naslednje:
Ø koordinira in sofinancira program JUMICAR v katerem bodo otroci iz osnovnih šol (3.in
4.razred) spoznali cestni promet skozi igro – na poligonu s kompletno prometno signalizacijo
bodo doživeli pravi svet prometa skozi voznikove oči;
Ø za svoje potrebe skozi leto nabavlja in razdeljuje (predvsem šolam in vrtcem) razni preventivno
propagandni material (zloženke, kresničke, odsevne trakove ipd.);
Ø vsako leto organizator tekmovanje Kaj veš o prometu in sodeluje pri organizaciji prometnega
kviza, sodeluje pa tudi v tednu prometne varnosti;
Ø organizira Evropski teden mobilnosti (risanje po asfaltnih površinah na temo otroci v prometu,
športne igre na cesti, vožnja z rolerji, skejti, skiroji in kolesom za sedem oseb, fit hoja za zdravje
in nordijska hoja, predstavitev policijskega dela);
Ø po potrebi nabavlja prilagojeno prometno signalizacijo (vozi previdno – otroci na cesti)
Ø aktivno sodeluje na preventivnem področju s šolami, vrtci, policijsko postaji in drugimi
organizacijami.

3000 NADZORNI ODBOR
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Nadzorni odbor nastopa kot samostojni organ in opravlja svoje delo v skladu s programom dela. O
ugotovitvah poslovanja pri posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikih obvešča občinski
svet. Sejnine in nagrade za delo se zagotavljajo v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona.
2

Občina Gornja Radgona nima zaposlenega notranjega revizorja, ki ga predvideva zakon , zato nam
revizijo opravljajo zunanji revizorji.

4000 OBČINSKA UPRAVA
06-LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 Administracija občinske uprave
V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za
izvedbo ZSPJS. Plače so planirane v skladu z izhodišči Ministrstva za finance za enajst mesecev,
decembrska plača se izplača v mesecu januarju 2008.
Pri planiranju smo upoštevali 3. člen Dogovora o delitvi izdatkov(stroškov) sprejetega na 4. seji
občinskega sveta občine Gornja Radgona. Predvideno število zaposlenih je 29 – kadrovski načrt je
posebna priloga v proračunu. Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in regres za letni dopust se
zagotavljajo v skladu s 40. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. Sredstva za
povračilo stroškov prevoza na delo in prehrane se zaposlenim zagotavljajo v skladu z 42. členom
Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in 7.,8., in 11. členom Zakona o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. Sredstva za davek na izplačane plače so
določena v višini, kot jo določa Zakon o davku na izplačane plače.
Materialni stroški-izdatki za blago in storitve so namenjeni za plačilo dobavljenega blaga in
opravljenih storitev, ki jih potrebuje za delo občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor in župan.
Planirana je tudi postavka za sodno poravnavo v višini 58.421,00 EUR s pravnimi nasledniki
ARCONT-a za prodajo zemljišča Petrolu v letu 1994. Pravnim naslednicam ARCONT-a dolgujemo
dogovorjeni znesek za polovično kritje vtoževalnega zneska.

0603900 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
Plan nabave osnovnih sredstev je posebna priloga proračuna. V letu 2007 planiramo sredstva za
nadaljno modernizacijo informatizacije v računalnike in programsko opremo ter nakup pisarniške
opreme. Planiramo tudi nakup rabljenega vozila za potrebe župana, saj je z obstoječim avtom že
preveč stroškov. Službeno vozilo, ki ga uporablja župan je staro devet let, prevoženih pa ima čez 280
tisoč kilometrov.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 Civilna zaščita
1. delovanje občinskega štaba civilne zaščite
Občina je na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami – UPB1
(Uradni list RS, št. 51/2006) – v nadaljevanju besedila: Zakon o VPNDN - dolžna urediti in izvajati
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. Pristojnosti, naloge in
organiziranost zaščite in reševanja so določene v Odloku o organiziranju in delovanju zaščite,
reševanja in pomoči v Občini Gornja Radgona.
Natančneje so opredeljene naloge s področja zaščite in reševanja v letnem Načrtu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami občine Gornja Radgona, ki ga mora občina izdelati in sprejeti v
skladu z določili 43. člena Zakona o VPNDN.
Občinski štab civilne zaščite v sestavi poveljnik CZ, podpoveljnik CZ ter člani, ki je imenovan s
sklepom župana, skrbi za pripravo in izvajanje Načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
in je za svoje delo odgovoren županu občine. V letu 2007 se bo občinski štab CZ udeležil
dopolnilnega usposabljanja za posredovanje raznih nevarnostih in nesrečah, ki bo potekalo v
Izobraževalnem centru ZIR na Igu.

3

2. usposabljanje enot in služb civilne zaščite
Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite zajema osnovno in dopolnilno usposabljanje, ki se izvaja v
Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu, preko vaj in preverjanj usposobljenosti na
občinskem in regijskem nivoju.
Sprotno se izvaja vzdrževanje opreme in sredstev zaščite in reševanja s katerimi razpolagajo enote in
službe CZ in vzdrževanje – stroški uporabe skladišča za opremo, ki se nahaja v gasilskem domu
Gornja Radgona.
3. opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za zaščito, reševanje in pomoč
V letu 2007 se nabavijo zaščitna sredstev pripadnikov enot in služb civilne zaščite (škornji, zaščitne
maske, vetrovke, rokavice). Na podlagi programa zaščite in reševanja 2004-2008 se v letu 2007
sofinancira nabava novega gasilskega vozila PGD Stavešinci. Glede na predvidene spremembe
organiziranosti civilne zaščite v skladu z osnutkom Uredbe o organiziranju, usposabljanju in
opremljanju sil in sredstev za zaščito in reševanje se nabavi skupna oprema in sredstva (potopne
črpalke, torbe prve pomoči, specialna orodja, …) kot dopolnitev dosedanje opreme oziroma
nadomestilo dotrajane stare opreme za potrebe zaščite in reševanja v občini Gornja Radgona.
vzdrževanje javnega zaklonišča
Občina je dolžna vzdrževati javno zaklonišče, ki se nahaja na Mladinski ul. 14 v Gornji Radgoni.
Stroški vzdrževanja zaklonišča zajemjo stroške električne energije, čiščenja in tekočega vzdrževanja
samega zaklonišča.
4. vzdrževanje osebne zaščite
Pod to področje spada zagotavljanje sredstev za zavarovanje pripadnikov civilne zaščite (zdravstveno
zavarovanje za poškodbe pri delu in nezgodno zavarovanje), ki je odvisno od števila pripadnikov.
Nadalje se sklene zavarovanje za odgovornost vodje intervencije v primeru škode ob nesrečah
večjega obsega, ko obstoja možnost nepravilne odločitve.

07039002 Protipožarna varnost
1. delovanje odbora za požarno takso
2. Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarne takse, ki ga imenuje župan, razporeja
sredstva požarne takse na svojih sejah. Za naloge odbora, ki so opredeljene v 6.odst.58.člena
Zakona o varstvu pred požarom UPB-1 (Ur.list RS, št. 3/2007).
3. osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra
Dolžnost občine, da zagotavlja finančna sredstva za izobraževanje in dopolnilno usposabljanje
pripadnikov gasilskih enot, je opredeljena v 2.odstavku 6. člena Zakona o gasilstvu UPB-1 (Ur.list
RS, št. 113/2005). Program osnovnega usposabljanja zajema izvedbo tečaja gasilec v izvedbi
Gasilske zveze Gornja Radgona in usposabljanje mladih v vrtcih in šolah z raznimi prikaznimi
vajami. Program dopolnilnega usposabljanja gasilskega kadra, ki je določen v Načrtu varstva pred
požari občine G. Radgona, zajema tečaje specialnosti (delo z dihalnimi aparati, mentor mladine,
tehnično reševanje, nevarne snovi, uporabnik radijskih postaj), priprave in preverjanje
usposobljenosti na raznih vajah gasilskih poveljstev in tekmovanjih gasilskih enot od društvenih,
občinskih, regijskih in obmejnega tekmovanja Slovenija-Avstrija. Med stroške usposabljanja spada
tudi nabava strokovne literature.
4. izobraževanje gasilske mladine
Program gasilske mladine v občini vsebuje aktivnosti, ki jih izvaja komisija za mladino pri Gasilski
zvezi Gornja Radgona in mladinske komisije v PGD po sprejetih programih, in sicer: izvedba
orientacije, kviz, taborjenje, usposabljanje (preventivna značka, specialnosti, čini), priprave na letni
pregled, razna preverjanja usposobljenosti na raznih tekmovanjih in nabava opreme za mladih
(uniforme, rekviziti za izvajanje aktivnosti). Vse navedene programe dela za vzgojo gasilske
mladine v skladu z določili 3. točke prvega odstavka 20. člena Zakona o gasilstvu izvajajo
prostovoljna gasilska društva preko celega leta z namenom pridobivanja gasilskega kadra za
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prihodnje obdobje in so nujno potrebni za zagotavljanje baze kadra za področje zaščite in reševanja,
katerega največji del nalog izvajajo prav gasilci.
Zaradi vedno večjih težav pri pridobivanju mladih za delo v gasilskih vrstah je nujno zagotoviti
potrebna finančna sredstva, da se realizira zastavljene programe, katere sofinancirajo tudi posamezna
PGD.
5. opremljanje gasilcev
Določila 6. člena Zakona o gasilstvu zajemajo tudi nalogo občine, da zagotovi sredstva za
opremljanje gasilcev. V letu 2007 se namenijo sredstva predvsem za nabavo osebne zaščitne opreme
po prioritetnem programu opremljanja gasilskih enot, ki je v pristojnosti občinskega gasilskega
poveljstva.
6. zavarovanje za poškodbe pri intervencijah
Gasilci, ki opravljajo operativne naloge v gasilskih enotah PGD morajo biti zdravstveno zavarovani
za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni
V občini je trenutno razporejenih ca 300 operativnih gasilcev za katere je potrebno zagotoviti
navedeno zavarovanje, ki se izvede (prijava in plačilo prispevka) preko Gasilske zveze Gornja
Radgona.

10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001 Povečanje zaposljivosti
Z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 –
uradno prečiščeno besedilo) so javna dela opredeljena kot lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki
so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali
razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi
izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in
drugih programov.
Javna dela organizirajo delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni
pridobivanje dobička in kadar z dejavnostjo, ki se izvaja v okviru javnih del, ne povzročajo nelojalne
konkurence na trgu. Izvajalci javnih del so lahko le neprofitni delodajalci. Za neprofitne delodajalce se
za potrebe tega razpisa štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen
nepridobitni značaj oziroma, ki vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost in ne delijo dobička.
Brezposelne osebe začnejo opravljati javna dela z dnem sklenitve posebne pogodbe o zaposlitvi z
izvajalcem javnih del, če v njej ni določen drug datum nastopa dela. Pogodba o zaposlitvi se sklene ob
upoštevanju posebnosti glede plačila za delo, trajanja dopusta, polnega delovnega časa in razlogov za
njeno prenehanje.
Brezposelne osebe so lahko vključene v program javnega dela največ eno leto, razen invalidov, katerih
invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in ki se jim vključitev lahko podaljša, če jim
ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve, ter žensk, starejših od 53 let in moških, starejših
od 55 let, ki so v program javnih del lahko vključeni do izpolnitve pogojev za upokojitev. Za
udeležence javnih del se, kot polni delovni čas šteje 30 - urna tedenska delovna obveznost.
Brezposelne osebe, vključene v javno delo imajo pravico do plače, izražene v deležu od minimalne
plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnih del, povračila
stroškov prevoza na delo in z dela z javnim prevoznim sredstvom, povračila stroškov prehrane med
delom, vključitve v program usposabljanja in izobraževanja za potrebe izvajanja programa javnega
dela, letnega dopusta (izkoristi ga skladno z določbami zakona o delovnih razmerjih) ter regresa za
letni dopust in do varstva pri delu. V uradnem listu RS 112/06 je bil objavljen javni razpis za izbor
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programov javnih del za leto 2007. Občina Gornja Radgona spada po Pravilniku o sofinanciranju
javnih del v območje A z ugotovljeno 14,7% brezposelnostjo v letu 2006, kar ji zagotavlja 80%
sofinanciranje plač brezposelnih oseb, vključenih v javno delo. Država tako sofinancira stroške
predhodnega zdravniškega pregleda, stroške prevoza z javnim prevoznim sredstvom na/z dela in
stroške prevoza na usposabljanje ali izobraževanje za udeležence programa javnega dela, stroške
prehrane, 80% plače, za brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in starejša od 50 let, za
brezposelno osebo, pri kateri je ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa
invalidnosti in za invalidno brezposelno osebo, ki ji je ugotovljena invalidnost z odločbo pristojnega
organa, zagotavlja še 30 % tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa
javnih del.
Občina financira:
– razliko do polne plače
- 50% regresa za letni dopust
– materialne stroške, vključno s stroški za prostor in potrebno opremo,
– udeležencem, katerih plača ne dosega minimalne plače, zagotavljajo tudi izplačilo prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo
upoštevajo minimalno plačo.
Po pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni zaradi opravljanja javnih del, je udeleženec upravičen do plače,
izražene v deležu od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravlja v
programu javnih del, in sicer:
– za I. stopnjo strokovne izobrazbe 80% minimalne plače,
– za II. stopnjo strokovne izobrazbe 85% minimalne plače,
– za III. stopnjo strokovne izobrazbe 90% minimalne plače,
– za IV. stopnjo strokovne izobrazbe 95% minimalne plače,
– za V. stopnjo strokovne izobrazbe 100% minimalne plače,
– za VI. stopnjo strokovne izobrazbe 125% minimalne plače,
– za VII. stopnjo strokovne izobrazbe 150% minimalne plače.
Udeleženci javnih del so zaposleni 40 ur tedensko, neposredno pri izvajalcu pa opravijo 30 ur
tedensko.
Na podlagi prijav na razpis, je zavod republike Slovenije za zaposlovanje Območna služba Murska
Sobota opravil izbor sofinanciranj programov javnih del za leto 2007 in za občino Gornja Radgona
sklenil pogodbe(tripartitne) o izvajanju programa javnih za naslednje programe, s potrebnim
številom izvajalcem, časom trajanja izvedba programa in zahtevano izobrazbo.
Št.
pr.

Kval.
Št
Obdobje Znesek
struktura vključ. vključitve

Izvajalec

Program

1

Center za soc. delo

pomoč družini

VI

1

12 3.566,88

2

VVZ Manko Golar

VI

1

12 2.128,57

3

VVZ Manko Golar

pomoč v projektu mednarodnega sodelov.
Pomoč pri gibalnih in športnih dejavnostih
pred.otr

V

1

12 1.765,05

4

ŠNK Radgona

pomoč pri org. in izvedbi športnih aktiv.

II

1

12 1776,59

5

Društvo prijat. mladine

pomoč pri org. in izvedbi dejavnosti

VI

1

12 2.128,57

6

OŠ G. Radgona

pomoč pri delu z učenci s pos.potrebami

VI

1

10 1.825,63

7

OŠ G. Radgona

V

2

10 2.734,49

8

OŠ G. Radgona

informator
pri org. in izvedb šp. Akt.,varovanje in nadzro
š.povr.

V

2

12 3.045,37

9

OŠ G. Radgona

učna pomoč

VI

2

10 3.946,26

10

OŠ dr. J. Šlebingerja

nadzor v telovadnici

IV

1

12 1.692,33

11

OŠ dr. J. Šlebingerja

učna pomoč učencem

VI

1

10 1.825,63

12

Gasilska zveza G. Radgona

pomoč v prost. Gasilstvu

IV

1

12 1768,69

13

VDC M.S.

pomoč in spr.varov.pri prč.akt.

V

1

12 1.765,05

14

Društvo za prepr.odvisnosti

pomoč pri prepreč.odvisnosti

VI

1

12 2.128,58
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15

OŠ dr. A. Trstenjaka Negova

informator

IV

1

10 1.525,89

16

OŠ dr. A. Trstenjaka Negova

učna pomoč učencem

V

1

10 1.522,69

17

Pora

pomoč pri izvajanju kult. Dejavnosti v kult.domu

I

1

12 5.096,95

18

Pora

skrb za urejeno okolje. Vzdr. Zeliščnega parka

IV

1

10 1.525,89

19

Pora

pomoč pri delu lokalne turistične organizacije

VII

2

12 1.780,46

20

Ribiška družina Radgona

ureditev na rib.komplek.

IV

2

8 2.463,69

20

Ribiška družina Radgona

ureditev na rib.komplek.

I

1

8 1.290,60

21

Ozara

pomoč pri socialni rehabilitaciji

V

1

12 1.765,05

22

Občina Gornja Radgona

pomoč pri urejanju.dok.gradiva in vzp.evidenc

V

1

6 1.037,97

23

Institut RS za rehabilitacijo

as. Pri pripr.razv.reh.proj.v lok.skup

V

1

12 1.765,05

24

Društvo za dr.svet. Jozefine

koord. za izvajanje dejavnosti in razvoj

VII

1

12 2.075,93

25

Komunala G. Radgona

urejanje javnih površin in skrb za lepo okolje

V

1

12 3.364,24

25

Komunala G. Radgona

urejanje javnih površin in skrb za lepo okolje

I

4

12 3.568,16

25

Komunala G. Radgona

urejanje javnih površin in skrb za lepo okolje

I

2

7 2043,38

Komunala G. Radgona

Skupaj

23.056,00

SKUPAJ

37

77.004,05

V programe so vključene brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine Gornja
Radgona, kar je več letna praksa tudi pri izvajalcih, ki pokrivajo potrebe na širšem območju. Občina
pokriva materialne stroške pri programu pomoč družini v višini 1.438,31 eur, materialni strošek
programa urejanje javnih površin in skrbi za lepo okolje se deli med občino Gornja Radgona in
občino Apače v razmerju 71,89/28,11% in znaša 14.080,22 eur. Plače javnih delavcev za navedeni
program se delijo v razmerju 68/32% in znašajo 8.975,77 eur. V vseh ostalih programih se materialni
stroški ne pokrivajo s strani občine.

11-KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Skupni program kmetijstva-razpis: V pripravi je pravilnik, ki bo uvedel nekatere nove in drugačne
ukrepe za pospeševanje kmetijstva kot so bili v dosedanjem pravilniku. V postopku delitve denarne
pomoči je predviden razpis in razdeljevanje sredstev na predlog komisije, ki jo imenuje župan.
V skladu z uredbami EU so na lokalni ravni predvideni ukrepi:
- po Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
3. Pomoč v zvezi z boleznimi živali in rastlin ter napadom škodljivcev
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
5. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (arondacije)
6. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
7. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
- po Uredbi Komisije (ES) št. 1998/2006
1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
2. Naložbe za opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
- kot nedržavna pomoč za:
1. Sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva
Drugi programi v kmetijstvu- sredstva so predvidena za:
- obramba pred točo: z Letalskim centrom se sklene pogodba za obrambo pred točo,
- tekom leta se pojavijo različni programi ali projekti –npr.: sofinanciranje konjskih dirk,
nepredvideni projekti kmetijskih društev, potrebna sredstva ob prijavi na kakšen razpis za državna ali
EU sredstva (projekti v kmetijstvu),
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- predvidena sredstva za Prleško razvojno agencijo, kot izdelovalko lokalne razvojne strategije za
občino Gornja Radgona in nosilko LAS-a (za delovanje LASa in za primer pridobitve sredstev iz
ukrepa LEADER in nujnega občinskega sofinancerskega deleža).
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Z veterinarsko postajo oz. zavetiščem se sklene pogodba za oskrbo zapuščenih živali v skladu z
zakonom o zaščiti živali.
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Javna snaga
Izvajanje javne snage in zimske službe mesta Gornja Radgona je s 01.07.2006 prevzela Komunala
Radgona d.o.o. Javna snaga zajema predvsem čiščenje in košnjo javnih površin, obrezovanje dreves,
zasajevanje in zalivanje cvetličnih korit ipd.
Skladno z režimom izvajanja posamičnih del iz katastra javnih površin. Zimska služba pa zajema
predvsem pluženje javnih površin in mestnih ulic kot tudi posipavanje in ostala nujno potrebna dela.
Vzdrževanje LC in JP
V Občini Gornja Radgona je kategoriziranih:
OBČINA GORNJA
Kategorija
RADGONA
LC
LZ
LK
JP

Dolžina [m]
Število odsekov
68273
22
5440
10
5688
28
143634
276

Občinske ceste vzdržuje KOMUNALA Radgona d.o.o. v skladu s pogodbo za izvajanje gospodarske
javne službe rednega letnega vzdrževanja in zimske službe na občinskih cestah v Občini Gornja
Radgona. Vzdrževanje zajema grediranje makadamskih cest, po potrebi navoz gramoza, izkop
jarkov, odrez bankin, košnja trave ob cestah, krpanje udarnih jam, popravilo propustov, izvedba
betonskih kanalet…
Gozdne ceste
V Občini Gornja Radgona je cca 60 km gozdnih cest. Dela, ki se opravljajo na gozdnih cestah so
gramoziranje, grediranje, košnja…
Gozdne ceste v Občini Gornja Radgona vzdržuje Zavod za gozdove, Območna enota Murska Sobota,
KE Radenci.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest
JP 605241 Police – G. Radgona (Polička gasa) – II. faza
Nadaljevanje rekonstrukcije omenjene ceste iz leta 2006.
Potrebno je še izvesti 1700 m ceste, od tega je cca 1050 m v KS Črešnjevci – Zbigovci in cca 650 m
v KS G. Radgona. Cesta je pomembna za razvoj turizma, po njej poteka kolesarska, planinska pot in
po njej vozi tudi turistični vlak. Ocena investicije komplet (izvedba, nadzor, geodetska odmera)
znaša cca 234.000,00 € ali cca 56.000.000,00 SIT.
JP 605621 Ptujska cesta – Stavešinski Vrh – II. faza
Pred leti je bila izvedena rekonstrukcija ceste v dolžini cca 800 m. Zdaj bi se izvedla II. faza v
dolžini 1610 m, naslednje leto pa III. faza v dolžini 1950 m. Cesta poteka po KS Sp. Ivanjci.
Ocena investicije komplet (izvedba, nadzor, geodetska odmera) znaša cca 230.000,00 € ali cca
55.000.000,00 SIT. Istočasno se bo izvedla modernizacija JP 605701 Stavešinski Vrh – Fekonja, v
dolžini 300 m, tudi zaradi manjših stroškov. Cesta poteka do kmečkega turizma Fekonja. Ocena
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investicije komplet (izvedba, nadzor, geodetska odmera) znaša cca 37.500,00 € ali cca 9.000.000,00
SIT. Skupaj je 267.500,00 € ali 64.000.000,00 SIT.
LC 104061 – AP Orehovci
Ob LC 104061 v naselju Orehovci šolarji vstopajo in izstopajo na šolski avtobus na cestišču, kar pa
je iz prometne varnosti nesprejemljivo. Zato bi bilo potrebno zgraditi avtobusno postajo na obeh
straneh ceste z javno razsvetljavo. AP se bo gradila v KS Črešnjevci – Zbigovci. Ocena investicije
komplet (izvedba, nadzor, geodetska odmera) znaša cca 84.000,00 € ali cca 20.000.000,00 SIT.
JP 605931 – AP Negova
V Negovi je velik problem vstopanja in izstopanja šolarjev na avtobus na sedanji lokaciji glede
prometne varnosti. Zato bi bilo potrebno zgraditi avtobusno postajo ob omenjeni cesti (pod OŠ).
Ocena investicije komplet (izvedba, nadzor, geodetska odmera) znaša cca 34.000,00 € ali cca
8.000.000,00 SIT.
JP 605781 Lokavci (Elblov breg)
Cesta je v razvojnem programu do leta 2007. Cesta poteka skozi del naselja. Del ceste poteka v
vzponu, kar predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih
mesecih. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila. Možnost sofinanciranja. Dolžina celotne
ceste skupaj je 1510 m. Ocena investicije komplet (izvedba, nadzor, geodetska odmera) znaša cca
209.000,00 € ali cca 50.000.000,00 SIT. Varianta je, da se cesta razdeli na dve fazi in sicer, da se
najprej reši klanec v dolžini 700 m, ostali del pa naslednje leto. Ocena investicije komplet (izvedba,
nadzor, geodetska odmera) znaša za 700 m cca 92.000,00 € ali cca 22.000.000,00 SIT. Če bi se šlo v
to varianto, KS Negova predlaga, da bi se letos namesto drugega dela izvedla cest JP 605791 Negova
– Lokavci (Pučko), ki prav tako predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih
nalivih v poletnih mesecih. Dolžina ceste JP 605791 je 570 m. Ocena investicije komplet (izvedba,
nadzor, geodetska odmera) znaša cca 84.000,00 € ali cca 20.000.000,00 SIT.
JP 605502, JP 605503 Črešnjevci - Potisk
Cesta je v razvojnem programu do leta 2007.
V letu 2006 se je zgradila fekalna kanalizacija in vodovod v znesku 10.000.000,00 SIT. V jeseni leta
2006 se je pristopilo k modernizaciji omenjenih cest v višini 8.000.000,00 SIT. Sklenjena je bila
izvajalska pogodba z izvajalcem CP M. Sobota d.d. Za dokončanje celotne ceste komplet (nadaljnja
izvedba, nadzor, geodetska odmera) znaša cca 55.000,00 € ali cca 13.000.000,00 SIT.
13029004 Cestna razsvetljava
Vzdrževalec javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona je ELEKTRO PETEK s.p., Šratovci 57,
9252 Radenci. Javna razsvetljava zajema strošek tokovine in tekoče vzdrževanje (menjava žarnic,
varovalk…).

14-GOSPODARSTVO
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Za pospeševanje in pomoč pri razvoju malega gospodarstva bo Občina na podlagi predvidenega
novega pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Gornja Radgona po postopku javnega razpisa dodeljevala denarno pomoč (v obliki dotacij
ali subvencioniranja storitev) za naslednje ukrepe:
- subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite (za materialne in nematerialne
investicije),
- svetovalne storitve,
- pospeševanje zaposlovanja iskalcev zaposlitve,
- promocija izdelkov in storitev podjetja.
9

14039001 Promocija občine
PORA je pripravila projekt »Negova – razvojni program«, v katerem za obdobje treh let 2007 –
2009 predvideva investicijske naložbe za razvoj dejavnosti v obnovljenem gradu Negova. V
občinskem proračunu je za razvoj programov potrebno zagotoviti 50% delež, glede na predvidene
razpise, na katere se bo projekt prijavljal. V začetni fazi je za leto 2007 v skladu z načrti in
smernicami nujno potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo krajinskega arhitekturnega načrta za
zeliščni park Negova in neposredno okolico negovskega gradu.
Izdaja monografije občine Gornja Radgona
Občinski svet je v letu 2004 odločil, da se za območje občine Gornja Radgona izdela monografija, v
skladu z doseganjem cilja iz razvojnega programa občine, da se določi prepoznavnost občine kot
kulturnega subjekta. Monografija bo izdana najpozneje do aprila 2007, prvi del plačila je bil izvršen
v letu 2006, drugi pa bo v skladu s pogodbo plačan v 30 dneh po prejemu monografije. Izdana bo v
nakladi 1000 izvodov v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku
Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu
V skladu z razvojnim programom je promocija občine in njenih glavnih turističnih produktov ena
bistvenih nalog na področju turizma. Sodelovanje na sejmu v domačem kraju, ki ga obišče preko
20000 obiskovalcev pa potencial, na katerega se navežejo še ostali ponudniki v občini. Strošek
obsega najem prostora ter stroške predstavitev in pogostitev.
Promocijske prireditve
Občina vsako leto izvaja prireditve, ki so promocijskega značaja. V ta namen je imenovana komisija
za prireditve, ki iz letnega koledarja prireditev pripravi izbor promocijskih prireditev. Financiranje se
bo izvajalo na podlagi poziva za sofinanciranje.
14039002Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
PORA je pripravila projekt nadaljevanja Doživljajskega in zeliščnega parka Negova v smislu
urejanja in vzdrževanja zeliščnega vrta, zeliščnega parka in grmovno drevesnega parka ter izvajanja
promocijskih aktivnosti v zeliščnem parku, vodenja in ogleda parka za obiskovalce ter izvajanja
izobraževanja o zeliščih.
Sredstva za razvoj turizma :
- stroški za izvedbo treh tradicionalnih sejmov v Gornji Radgoni in Negovi (Petrov sejem,
Leopoldov sejem, Mala maša v Negovi) - objave o zapori ceste na radiu in TV, plačilo varnostne
službe, plačilo ureditve zapore ceste in odvoz odpadkov, plačilo prevozov stojnic.
- sredstva za izvedbo javnega natečaja za izbiro spominka občine Gornja Radgona in nato odkup
izbranih spominkov,
- ponatis brošure občina Gornja Radgona.

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
V letu 2007 se bodo na odlagališču nevarnih odpadkov v Hrastje Moti izvedle naslednje aktivnosti:
monitoring podzemnih voda, monitoring zraka in hidrogeološke interpretacije gladine.
Občina Gornja Radgona pokriva svoj delež, ki je bil dogovorjen z delitveno bilanco leta 1999.
Tudi v letu 2007 se nadaljuje izgradnja CERO Puconci. Po medobčinski pogodbi o sofinanciranju
izgradnje in obratovanja regijskega centra zbirno sortirni center za odpadke Puconci je Občina
Gornja Radgona dolžna poravnati še preostanek obveznosti po pogodbi. Prav tako se planira odvod
celotno zbrane republiške takse za odpadke za zbirno sortirni center.
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16-PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
V proračunu 2007 planiramo sredstva za geodetske odmere, overitve pogodb in razne cenitve, prav
tako so planirana sredstva za odmero in vpis cest.
16029003 Prostorsko načrtovanje
PROSTORSKA DOKUMENTACIJA
32.743,00

Izdelava SPRO, vključno z:
- urbanistična zasnova mesta GR,
- urbanistična zasnova naselja Negova,
- krajinski načrt okolice gradu Negova
Izdelava okoljskega poročila
Vzpostavitev katastra komunalne
infrastrukture
Program opremljanja zemljišč (odlok o
komunalnem prispevku)
LN TRC Trate (stadion)
LN Element

7.680,00
12.800,00
13.333,00
13.333,00
14.660,00

Občina Gornja Radgona že vodi postopke za izvedbo Strategije prostorskega razvoja občine (SPRO)
na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. List RS, št. 110/02 – v nadaljevanju ZUreP), po prejšnji
zakonodaji je to družbeni plan občine.
Delne analize prostora so že bile pridobljene, po pogovoru z urbanisti, glede nadaljevanja
sprejemanja SPRO in pregledu pridobljenih analiz pa je bilo ugotovljeno, da je potrebno nekatere
analize še dopolnit ter pripraviti dodatne strokovne podlage, ki bodo osnova in izhodišča za pripravo
in izvedbo SPRO.
Kot sestavni del izvedbe SPRO je potrebno izvesti tudi urbanistično zasnovo mesta Gornja Radgona
in naselja Negova, ter krajinski načrt okolice gradu Negova (predvsem zaradi obnove gradu in
zeliščarskega parka) kot tudi Negovskega jezera.
Za potrebe urbanistične zasnove mesta Gornja Radgona se predhodno izvede Urbanistično –
arhitekturna delavnica, katere zaključki bi služili kot strokovna podlaga. Del projektov, ki jih je
potrebno izvesti za sprejem SPRO je tudi izdelava okoljskega poročila, ki zajame vse okoljske vidike
urejanja prostora (izvaja se vzporedno s SPRO), ter se pridobi okoljevarstveno soglasje.
Vzpostavitev katastra komunalne infrastrukture
Zakonodaja določa, da mora lastnik komunalne infrastrukture vzpostaviti kataster komunalne
infrastrukture (vodovod, kanalizacija, občinske ceste, javna razsvetljava), ter podatke posredovati
tudi Geodetski upravi, zaradi vzpostavitve celotnega katastra komunalne infrastrukture. Kataster
občinskih cest in javne razsvetljave je že izveden, potrebno pa še je izvesti kataster vodovoda in
kanalizacije, za kar še je potrebno opraviti določene geodetske odmere teh vodov, ter računalniško
obdelavo podatkov.
Program opremljanja zemljišč (odlok o komunalnem prispevku)
Zakonodaja prav tako določa, da morajo občine izvesti program opremljanja zemljišč, s katerimi se
določi komunalna opremljenost posamičnih območij občine, ter se ugotovijo vlaganja občine v
komunalno infrastrukturo. Ta program opremljanja zemljišč je tudi podlaga za pripravo odloka o
komunalnem prispevku, na podlagi katerega bo občina za gradnje v določenih območjih občine
odmerjala komunalni prispevek. Zakonodaja tudi določa, da občine, ki ne bodo imele programa
opremljanja zemljišč, ter na podlagi njega sprejet nov odlok o komunalnem prispevku, ne bodo več
upravičene do odmerjanja komunalnih prispevkov.
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LN TRC Trate (stadion)
Občina Gornja Radgona je v letu 2005 rešila dolgoletni spor z AMD, ter odkupila zemljišča na
Športno rekreativnem centru Trate. Območju tega centra je potrebno dati nove vsebine (oz. stare
dopolniti), da bo ŠRC trate lahko v celoti zaživel. Zaradi tega je potrebno izvesti predhodno nov
prostorsko izvedbeni akt, to je Lokacijski načrt, ki bo predvidel določene gradnje in tudi rušitve
objektov, ter s tem določil pravno osnovo za pridobitev gradbenih dovoljenj, tako za rušitve kot
gradnje novih objektov.
LN Element
Občina Gornja Radgona je že v letu 2006 pristopila k izvajanju lokacijskega načrta, ki zajema
območje starega glinokopa v Gornji Radgoni, ter zemljišča za glinokopom med ulico Ob potoku in
ulico Ob progi. Zemljišča v glinokopu so predvidena predvsem za obrtno – storitvene dejavnosti,
medtem ko pa so zemljišča za glinokopom med ulico Ob potoku in ulico Ob progi predvidena za
stanovanjsko gradnjo.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Kanalizacija za mesto G. Radgona z okolico
Kanalizacija Lisjakova struga – Črešnjevski
potok (Norički vrh)
Projektiranje občinskih cest
Vodovod MIR – EPAS – Mariborska cesta
Verbund (Prory) - izplačilo
Sprememba operativnega programa
odvajanja in čiščenja odpadnih voda

26.573,00
18.666,00
13.000,00
4.000,00
57.500,00
2.048,00

Verbund (Prory)
Občina Gornja Radgona je 23.10.2003 podpisala Sporazum o izgradnji, obratovanju in financiranju
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Gornja Radgona s podjetjem VERBUNDPLAN GmbH
iz Avstrije (sedaj podjetje PRÖRY ENERGY GmbH). S sporazumom je bilo dogovorjeno, da
podjetje Verbundplan predhodno izvede študijo oz. celovito zasnovo ravnanja z odpadnimi vodami v
občini Gornja Radgona, ter variantne študije o financiranju izgradnje sistema, finančnih učinkov v
času obratovanja in finančnih obremenitev uporabnikov. Občina Gornja Radgona pa pristopi k
ustanovitvi Javnega podjetja, ter izvede javni poziv za zbiranje ponudb financerjev projekta iz vrst
zasebnega kapitala, tako da ponudnik postane 26% družbenik javnega podjetja in se s tem ustanovi
Javno-zasebno partnerstvo, ki bi zagotovilo sredstva ter izgradnjo ČN Gornja Radgona s potrebnim
kanalizacijskim sistemom. V kolikor bi kot izbran družbenik postalo podjetje Verbundplan, bi
strošek študije prevzeli oni, oz. vsak drug družbenik, ki bi pač bil izbran.
Leta 2005 je podjetje Verbundplan izvedlo, ter občini Gornja Radgona predložilo študijo, oz.
celovito zasnovo ravnanja z odpadnimi vodami v občini Gornja Radgona, vključno z idejno zasnovo
odvajanja odpadnih voda iz naselij Segovci, Apače in Črnci z vakuumsko kanalizacijo. Žal občina
Gornja Radgona ni morala pristopiti k javno-zasebnem partnerstvu, kot je bil predviden v
sporazumu, saj še je le leta 2006 bil sprejet Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, zaradi tega je bil s
strani podjetja PRÖRY ENERGY GmbH (prej Verbundplan) podan zahtevek za izplačilo izvedene
študije oz. celovite zasnove. Ker je bil proračun občine Gornja Radgona sprejet za dobo dveh let in
sicer 2005 in 2006, tega stroška ni predvidel in se tudi ni mogel izvesti. Po dogovorih s podjetjem
PRÖRY ENERGY GmbH, se izplačilo izvede v letu 2007.
Za predmetno študijo oz. celovito zasnovo ravnanja z odpadnimi vodami v občini Gornja Radgona je
bila s strani Inštituta za vodarstvo d.o.o. iz Ljubljane izvedena tudi recenzija, ki je to študijo ocenila
kot pozitivno oz. dobro.
Ta študija je bila tudi podlaga iz izvedbo Operativnega programa ovajanja in čiščenja odpadnih voda
za občino Gornja Radgona.
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Kanalizacija za mesto G. Radgona z okolico
Potrebno je pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije PGD in PZI za kanalizacijski sistem mesta
Gornja Radgona, z okoliški naselji, ki bodo priklopljene na ČN Gornja Radgona. Cca 2/3 mesta je že
kanaliziranega, potrebno je urediti naselje Mele, kolektor od Lisjakove struge ob Črešnjevskem
potoku do naselja Police, na kar bi se navezovali ulici Ob progi in Ob potoku, naselje Črešnjevci,
Norički vrh.., naselje Podgrad in Lomanoše ter ostala območja, ki nimajo kanalizacije.
Sistem odvodnjavanja je potrebno rešiti celovito, saj bo po tako pridobljenem gradbenem dovoljenju
možna prijava na razpis Strukturnih skladov, za kar bi lahko pridobili dodatna sredstva.
Projektiranje občinskih cest
Skladno z razvojnim programom je potrebno projektirati modernizacije občinskih cest, tako za
zagotavljanje sredstev v proračunu kot priprave razpisov za izvajalce.
Sprememba operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Zaradi delitve občine so nastale drugačne prioritete v izgradnji kanalizacijskega sistema v občini
Gornja Radgona, za kar je potrebno tudi spremeniti obstoječi operativni program odvajanja in
čiščenja odpadnih voda.
16039001 Oskrba z vodo
Sofinanciranje Mariborskemu vodovodu
Občina Gornja Radgona pristopa k projektu celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo,
katerega vodi Ministrstvo za okolje in prostor, ter Mariborski vodovod javno podjetje d.o.o.. Projekt
zajema zamenjavo regionalnih in magistralnih cevovodov, saj se del občine Gornja Radgona napaja
preko občine Benedikt iz Mariborskega vodovoda. Naselja, ki se napajajo iz Mariborskega vodovoda
so Zagajski vrh, Negova in Kunova.
S pristopom k temu projektu in njegovo izvedbo se bo zagotovil konstantnejši in kvalitetnejši dotok
pitne v ta naselja, z možnostjo razširitve vodovodov v druga naselja, kot so Spodnji in Gornji Ivanjci,
Spodnja Ščavnica… Izvajanje projekta je predvideno za dobo 2007 – 2013, kjer bi delež občine
Gornja Radgona znašal 27.124,00 €/letno, za dobo 7 let (2007-2013).
16039005 Druge komunalne dejavnosti
Obrazložitev postavke Komunalna oprema za Dom starejših Občanov Gornja Radgona
Za gradnjo objekta Dom starejših občanov Gornja Radgona je bilo investitorju Dom starejših
občanov Gornja Radgona, d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona izdano gradbeno
dovoljenje št. 351-194/2006-13, z dne 29.11.2006 in odločba št. 351-241/2006-11, z datumom
13.02.2007, ki ju je izdala Upravna enota Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
Za potrebe objekta je potrebno zgraditi komunalno infrastrukturo. Projektivno podjetje – projektant
Inženiring IBT Ljubljana d.d., Proletarska 4/V, 1000 Ljubljana je izdelalo projektno dokumentacijo
za gradnjo dovozne ceste, javnega vodovoda in vodovodnega priključka, kabelske kanalizacije in
fekalne in meteorne kanalizacije.
Upravna enota Gornja Radgona je dne 28.11.2006 izdala gradbeno dovoljenje št. 351-215/2006-5 za
gradnjo navedene komunalne opreme.
Dovozna cesta: Predvidena je povezovalna dovozna cesta med obstoječo Kocljevo ulico in objektom
oz. dvoriščem novo predvidenega objekta doma starejših občanov. Cesta je predvidena v asfaltni
utrditvi, širine 6,00m, dolžine 195,0m, z enostranskim pločnikom, širine 2,0m.
Vodovod: Za predvideni objekt doma starejših občanov je potrebno izvesti novi javni vodovod ter
vodovodni priključek. Novi javni vodovod se bo vezal na obstoječi vodovod za hidrantom, ki je
lociran na zemljišču parc. št. 222 k.o. Gornja Radgona. Trasa vodovoda bo potekala od obstoječega
vodovoda, nato ob dovozni cesti na stadion in se bo zaključila s kombiniranim vodomerom DN
80/20 v zunanjem vodomernem jašku. Na vodovodnem omrežju so predvideni nadzemni požarni
hidranti.
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Fekalna in meteorna kanalizacija: Novo predvideni kanal, ki bo potekal po dostopni cesti novo
predvidenemu domu za starejše občane bo namenjen odvajanju tako meteornih kakor tudi očiščenih
odpadnih komunalnih vod v lastni čistilni napravi. Odvajanje celotnega kompleksa doma starejših
občanov so bo izvedlo v obstoječo kanalizacijo, katera se nahaja na severozahodu, na zemljišču parc.
št. 184 k.o. Gornja Radgona.
Opremljanje stavbnih zemljišč
Za potrebe odprodaje občinskih zemljišč, ki so namenjene predvsem za stanovanjsko gradnjo, je
potrebno ta zemljišča vsaj minimalno uredit, oz. vsaj v prvi fazi urediti dostope do teh zemljišč, tako
da se izvede odriv humusa, ter se navozi zadostno količino gramoza in utrdi. Takšna zemljišča so na
Simoničevem bregu, Vodovodni ulici ter »Kunejevo« zemljišče, katero je občina v preteklosti
odkupila (v podaljšku ulice Marije Rožman).
Prav tako je potrebno na določenih območjih izvesti manjše odseke kanalizacij in tudi vodovodov, da
se na takšnih območjih omogoči stanovanjska gradnja, ali vsaj normalno delovanje obstoječih
objektov (Mariborska cesta, Strma pot..).
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1. Vzdrževanje neprofitnih stanovanj
2. Vzdrževanje večstanovanjskih hiš
3. Izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del (7%
prihodkov)
4. Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini (3% prihodkov)
Občina Gornja Radgona ima v lasti 182 neprofitnih stanovanj. Kot lastnik mora v skladu z 2.
odstavkom 92. člena Stanovanjskega zakona vzdrževati stanovanja in skupne dele v stanovanjski ali
večstanovanjski stavbi v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno uporabo poslovnega prostora in
stanovanja ter skupnih delov ves čas trajanja najema. Za leto 2007 je predvidena obnova neprofitnih
stanovanj po programu, ki je priloga tega načrta.

17-ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
Na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina kot
ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti
določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi. Občna Gornja Radgona je soustanovitelj ZD Gornja
Radgona v 42,89% odstotnem deležu. V letu 2006 se je pričelo z izvedbo investicije »Celovita
prenova medicinskega laboratorija v ZD Gornja Radgona«. Na podlagi načrta razvojnih programov,
Občina Gornja Radgona v skladu s soustanoviteljskim deležem sofinancira zgoraj navedeno
investicijo, v višini 20.731,80 EUR.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Projekt: Zdrava hrana, razvojna priložnost za Negovo
V zadnjih letih narašča število slabo hranjenih otrok, predvsem zaradi nizke prehrambene
osveščenosti. Primerna prehrana v obdobju rasti in mladosti zagotavlja otroku rast in hrane za
zdravje. Poleg navedenega je projekt tudi priložnost za pridelovalce prehrane, saj se s projektom
spodbuja nabava hrane pri lokalnih pridelovalcih. OŠ dr. Antona Trstenjaka sodeluje v navedenem
projektu od leta 2006. Navedeni projekt je predlagan v 50% sofinanciranje s strani regijskih
razvojnih sredstev.
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Občina je v skladu z 48. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
dolžna za občane, ki niso zavarovani iz drugega naslova, plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje.
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17079002 Mrliško ogledna služba
Na podlagi 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti je občina dolžna poravnati stroške
pokopa za svoje občane, če ti nimajo dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav
tako je v skladu z navedenim členom občina dolžna poravnati stroške pokopa za osebe za katere ni
mogoče ugotoviti stalnega prebivališča, v primeru, da osebe umrejo na območju občine.
Na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja
tudi mrliško pregledno službo, v primeru, da občan ne umre v bolnišnici je pa potrebno ugotoviti
vzrok smrti. Ocenjujemo, da bo za te namene v proračunu za leto 2007 potrebno zagotoviti 13.300
EUR.

18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001 Nepremična kulturna dediščina
V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (9. člen) je občina dolžna zagotavljati sredstva za
ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. Z Odlokom o
razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Gornja Radgona
so določeni objekti, ki jih je potrebno varovati. Z razvojnim programom občine Gornja Radgona za
obdobje 2004-2008 je določeno, da bo občina izvedla prenovo Špitala in postavila stalno muzejsko
zbirko, prav tako pa je določeno, da občina želi ohraniti naravno, zgodovinsko, etnološko in kulturno
dediščino. V sklopu projekta Vinske poti so kot znamenitost navedeni spomeniki iz navedenega
odloka, zato predlagamo, da se zagotovijo sredstva za obnovo spomenikov ob vinski poti, ki jih
bomo v naslednjih letih postopno obnavljali. Spomenike, ki so v lasti občine financira občina v
celoti, v privatni lasti pa na podlagi Pravilnika o financiranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini
Gornja Radgona. V sklop varovanja kulturne dediščine sodijo tudi vzdrževanje grobov in grobišč..
1. Obnova Špitala
V letu 2007 se končuje celovita obnova objekta Špital (začeta v letu 2003) z ureditvijo okolice,
dostopa na podstrešje ter nabave opreme za izsuševanje zidov in opreme za digitalni video nadzor.
Temu sledi postavitev stalne muzejske zbirke z odprtim depojem ter določitev upravljalca objekta.
Strošek po posameznih namenih je naslednji
1. gradbena dela
151.667,33 eur
2. nabava opreme
8.586,44 eur
2. Zaščita kulturne dediščine in kulturnih spomenikov
Sofinanciranje zaščite kulturnih spomenikov in kulturne dediščine se izvede v skladu s Pravilnikom
o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Gornja Radgona. Občina Gornja Radgona
ima sprejeti Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov, ki so v velikim
delu v lasti fizičnih oseb. Prav tako so z navedenim odlokom varovani tudi spomeniki in spominske
plošče padlim borcem.
Da bi vzpodbudili zaščito teh objektov predlagamo, da se v letu 2007 namenijo sredstva za zaščito
kužnih znamenj, kapelic in sakralnih objektov in sredstva za vzdrževanje grobov in grobišč.
18029002 Premična kulturna dediščina
1. Postavitev muzejskega parka Špital
Projekt postavitve je prijavljen na NRS za zagotovitev 146.052,41 eur. Postavitev obsega postavitev
stalne muzejske zbirke in odprtega depoja v objektu Špital ter izdelavo bronastih portretov s temelji
za 8 radgonskih velikih v neposredni bližini Špitala. Financiranje projekta bi potekalo v dveh letih in
sicer v letu 2007 in 2008. Postavitev obsega naslednja dela:
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a) Postavitev stalne zbirke obsega tri sklope in sicer:
I. SKLOP
Informacije
1. Označevalne table:
Na dovozni cesti: 2 kom : napis:
Radgonski mostovi
Muzejska zbirka Gornja Radgona
Na glavnem vhodu: 1 kom: napis;
Radgonski mostovi
Pokrajinski muzej Murska Sobota
Muzejska zbirka Gornja Radgona
Odpiralni čas: od..do
2. Vodnik po zbirki:
cc 70 strani, barvno, slovenski/ naklada 3000 izv./ mutacija: nemški,
angleški; naklada 1000 + 1000 izv.
3. Plakat
naklada: 200 kom
4. Razglednice
3 tipični motivi iz vodnika/ naklada: 3000 izv.
4. Vstopnice
Sistem: SITI enako kot v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota na isti pogodbi
/registracija vseh obiskovalcev, registracija in izdaja vstopnic, prodaja
spominkov in drugih storitev.
- računalnik s programom xp windows + office
- termalni tiskalnik
5. Spominki
Tipični muzejski spominki z znakom muzeja ali vsebino iz muzeja ( CD, DVD, majce, radirke,
svinčniki, dežniki, beležke…)
Izbrani predmeti umetne in ljudske obrti - konsignacija
Replike muzejskih predmetov
- izdelava
Embalaža ( certifikat ta replike in izdelke umetne ali ljudske obrti, vrečke, ovojni papir
- oblikovanje in izdelava
6. Obveščanje in oglaševanje
Otvoritev razstave.
- tiskovna konferenca
- vabila (oblikovanje, tisk, poštne storitve)
- program otvoritve
Obveščanje o ostalih prireditvah v objektu – preko vseh običajnih nosilcev informacij in z vabili / v
sklopu programskega obratovanja/
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SKLOP II
1. Razstava – Špital : zgodovinska in umetnostno-zgodovinska podoba
Hodnik v pritličju
Predstavitev spomenika, njegovega zgodovinskega razvoja in
gradbenih faz s fazami prenove
- fotografije, preslikava načrtov
- oblikovanje opreme in postavitev
2. Razstava – Radgonski mostovi: mejniki lokalne zgodovine od prve poselitve do danes:
Nadstropje
Avtorji postavitve: Kustosi muzeja po svojih strokovnih področjih . interdisciplinarno
1. Osnovna tehnična oprema:
- zatemnitev oken z izbranimi notranjimi roloji /13 oken/
- sedeži za obiskovalce razporejeni znotraj razstave
- oblikovanje in izdelava
- svetila
2. Odkup muzealij iz privatnih zbirk in antikvariatov
3. Restavriranje in konseriviranje:
Delavnica Pokrajinskega muzeja Murska Sobota /restavratorji.
- restavratorski pregled in osvežitev restavriranega gradiva
- restavriranje in konserviranje preostalega gradiva (iz različnih lokacij
4. Oprema razstave: vitrine, panoji, pregradne stene,okvirji
- oblikovanje in izdelava
5. Nosilci informacij: legende- printi na kaširnih podlagah ali platnu
- oblikovanje, grafična postavitev, izdelava
Ostala oprema- pregled po prostorih v nadstropju
Hodnik
1. Računalniško grafična simulacija na DVD- digitalni model reliefa (grajski hrib) razvoj
prostora:geološka, morfološka, geografska, naselitvena podoba:
Izbor gradiva in besedilo: avtorji razstave
Zračni posnetki
Geodetski posnetki terena in računalniška in grafična obdelava
- priprava in izdelava
- plazma /diagonala ok. 100 cm)+ DVD predvajalnik
2. Časovni trak- kronološki pregled dogodkov
- grafična postavitev
- print na izbrano podlago
Prostor 1
Od prazgodovine do srednjega veka
- rekonstrukcije, makete, kopije
Prostor 2
Od visokega srednjega veka do konca 18. stoletja
- rekonstrukcije, makete, kopije
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Prostor 3
19. in 20. stoletje
- rekonstrukcije, makete
- igrano dokumentarni film: Radgonski mostovi
- izdelava filma
- plazma /diagonala ok 100 cm+DVD predvajalnik
3. Ostali stroški:
- prevodi legend, podnapisov, teksta v filmu /angleški in nemški/
- lektoriranje
- recenzije
SKLOP III
1. Hranjenje gradiva
Podstrešje
- police za odlaganje predmetov
- omare za shranjevanje
2. Obdelava gradiva in strokovno vodenje zbirke
Pisarna za strokovnega delavca v nadstropju
- pisarniška oprema /miza, stoli, police
- kartotečne omare za dokumentacijo
- računalnik + tiskalnik + programska oprema
- lesena podlaga
Muzejski dokumentacijski sistem /MINOK/ - dokumentacijski sistem
b) Izdelava bronastih kipov radgonskih velikih
V letu 2006 je bil postavljen prvi izmed 9 spomenikov in sicer dr. Antonu Trstenjaku. Postavili bi jih
še osem in sicer: Johannes Aquila De Rakespurga-slikar; Jože Veršič- izdelovalec protetičnih
pripomočkov; Peter Dajnko-jezikoslovec in nabožni pisatelj; Anton Krempl-narodni buditelj,
cerkveni pisec in zgodovinar; Franc Simonič-bibliograf; Janko Šlebinger-bibliograf in literarni
zgodovinar; France Veber-filozof; Manko Golar-pesnik in pisatelj.
2. Muzejska dejavnost
V skladu s terminskim planom, bi se morala v Špitalu začeti izvajati muzejska dejavnost v avgustu
2006. Zaradi dodatnih del, kot posledice zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine bo objekt v
celoti končan v letu 2007. Če bodo zagotovljena sredstva za postavitev muzejske zbirke, bi se v
Špitalu v letu 2008 lahko začela izvajati dejavnost v polnem obsegu. V objektu sedaj deluje sistem
varovanja, razsvetljava in sanitarije in se bo v letu 2007 občasno namenjal ogledom in pomembnim
sprejemom, za kar je potrebno zagotoviti sredstva v predlagani višini.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Občina Gornja Radgona je soustanoviteljica Ljudske univerze Gornja Radgona v sklopu katere
deluje enota Knjižnica, ki jo je Občina dolžna financirati na podlagi 53. člena Zakona o
knjižničarstvu(Uradni list RS 87/2001 in 96/2002), pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov
osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih
knjižnic(Uradni list RS št. 19/03) ter v skladu s finančnim načrtom zavoda. Le-ta je priloga
finančnega načrta.
V skladu z navedenim občina financira:
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•
•
•
•

Zaposlene za knjižnično dejavnost
Storitve in material knjižnice
Nakup knjižničnega gradiva
Stroški revidiranja poslovanja

18039003 Ljubiteljska kultura
Občina na podlagi 7. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo(Uradni list RS št.
96/2002) objavi javni razpis za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov
društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona(Uradni list RS št. 85/02). Za leto
2007 in 2008 se namenijo sredstva v realni višini leta 2006.
Sofinanciranje sklada RS za ljubiteljske in kulturne dej.(42,138)%
V skladu s 3. členom pogodbe o izvajanju občinskega kulturnega programa, sklenjene S Skladom RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti 2.12.1999, občina Gornja Radgona zagotavlja, po ustanovitvi nove
Občine Apače 42,138%(prej 60%) sredstev za zaposlitev delavke s V. stopnjo.
Kulturni projekti Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Na podlagi predloženega programa Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Gornja Radgona z dne 23.1.2007 in v skladu z 3. odstavkom 1. člena pogodbe o
izvajanju občinskega kulturnega predlagamo, da se kulturni programi izvedejo v predlaganem
obsegu, kot merilo sofinanciranja pa se uporablja ključ število društev na prireditvi iz občine, kar je
v predlogu upoštevano.
18039005 Drugi programi v kulturi
Kulturni dom Gornja Radgona-obnova
V razvojnem programu občine je določeno, da bo občina obnovila do leta 2008 kulturni dom v
Gornji Radgoni. V skladu s tem je občina
za obnovo pridobila sredstva na razpisu v letu 2005 in 2006, oboje za leto 2007 v obsegu 50%
sofinanciranja obnove, ki obsega:
1. sanacijo strehe kulturnega doma
2. obnovo glavne in varnostne razsvetljave v dvorani in z odrom
3. obnovo garderobe
4. obnovo glasbene sobe
5. obnova hodnika, sanitarij in stopnišča
6. elektro instalacije
7. izsuševanje ometov
8. vgradnjo avdio opreme
Upravljanje spominske sobe dr. Antona Trstenjaka Rodmošci
V letu 2006 je občina Gornja Radgona financirala ureditev sobe dr. Antona Trstenjaka v njegovi
rojstni hiši. V skladu s pogodbo o financiranju prenove so lastniki objekta dovolili, da se ta
spominska soba lahko uporablja za turistične in kulturne namene. Občina je po tej pogodbi dolžna
kriti tekoče stroške, za katere ocenjujemo, da bodo v ocenjeni višini zadoščali.
18049001 Programi veteranskih organizacij in
18049004 Programi upokojenskih društev
S strategijo razvoja socialnega okolja v razvojnem programu občine je določeno, da občina pomaga
vsem ki so pomoči potrebni in sicer s projekti pomoči nevladnim organizacijam in društvom.
Programi veteranskih društev in društev upokojencev zadovoljujejo potrebe specifičnih skupin
občanov v smeri zadovoljevanja njihovih interesov. Sredstva za izvajanje njihovih programov in
delovanja se zagotavlja s Pravilnikom o sofinanciranju programov posebnih družbenih skupin.
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18059001 Programi športa
Občinski svet Občine Gornja Radgona je dne 15.12.2005, sprejel razvojni program na področju
športa , za obdobje 2006-2013 in Pravilnik o merilih za sofinanciranje programov športa, v občini
Gornja Radgona. Oba dokumenta predstavljata temelj za upravljanje področja športa v občini Gornja
Radgona. V razvojnem programu so tako določene glavne smernice razvoja športa v občini v
navedenem obdobju, medtem, ko pravilnik podrobneje določa merila za delitev sredstev, katerih
višina se za posamezne namene opredeli v letnem programu športa.
Sredstva za programe športa v letu 2007, v višini 99.742,85 EUR, se razdelijo v skladu s pravilnikom
za naslednje vsebine:
Interesna športno vzgoja predšolskih otrok
Interesna športno vzgojo šoloobveznih otrok
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport - športni dodatek
Športna rekreacija
Vzdrževanje športnih objektov in površin v najemu društev
Posebni programi
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu
Športne prireditve
Delovanje društev
Delovanje občinske športne zveze
Upravljanje in vzdrževanje ŠRC Trate
Občina Gornja Radgona je v letu 2006 postala lastnik ŠRC Trate. Zaradi sistematičnega pristopa in
skrbi za urejenost celotne površine, ki obsega 9,6 ha, predlagamo, da se zagotovijo stroški za
upravljanje, ki na letni ravni znašajo 8.346,00 EUR. Pogodba o upravljanju se, na podlagi Zakona o
športu, ki dovoljuje prenos športnih površin športnim zvezam,
sklene s Športno zvezo Gornja
Radgona, ki se s tem predlogom v celoti strinja. Neposredni stroški vzdrževanja celotnega kompleksa
ŠRC, ki se vzdržuje v štirih režimih košenj so ocenjeni na 15.908,75 EUR. Predvidevamo, da bo
pogodba sklenjena z veljavnostjo od 01.07.2007 dalje.
Investicijsko vzdrževanje na področju športa v letu 2007
Sanacija igrišča Trate-bloki
V skladu s pobudo stanovalcev blokov na Kocljevi ulici v Gornji Radgoni, glede ureditve
košarkarskega igrišča, se je občina Gornja Radgona prijavila na razpis fundacije za šport. V skladu z
odločbo št. O-07-039 bo po koncu investicije občina za namene obnove igrišča s strani fundacije
dobila 9.000 EUR ali 46,5%. Celotna investicije je ovrednotena na 19.348,52 EUR.
Sanacija igralne podlage v telovadnici Partizan
Glede na dejstvo, da je bil v letu 2006 v telovadnici Partizan prenovljen strop, namestili so se novi
koši, telovadnica je bila prebeljena, nameščena so bila nova svetila in obnovljene elektro inštalacije,
se je občina Gornja Radgona za leto 2007 prijavila na razpis fundacije za šport, s projektom Obnove
igralne površine v telovadnici Partizan, s čimer bi zaokrožili obnovo Telovadnice Partizan v njenem
aktivnem delu. V skladu z odločbo fundacije bo občina po koncu investicije, prejela sredstva v višini
18.000 EUR ali 45,7%.
Celotna investicija je ovrednotena na 39.376 EUR.
Igrišče z umetno travo na ŠRC Trate
V letu 2006 je bilo na ŠRC Trate postavljeno igrišče z umetno travo. V letu 2007 je potrebno za
dokončno poplačilo postavitve igrišča, zagotoviti 2.680 EUR.
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18059002 Program za mladino
1. Programi in projekti mladine - razpis
1. V razvojnem programu občine je v strategiji razvoja socialnega okolja zapisano, da je potrebno
pomagati vsem, ki so pomoči potrebni še zlasti mladim.
Jim omogočiti izražanje svojih talentov, sposobnosti, v določenih programih v vrtcih, osnovnih
šolah, društvih ter pomagati pri pridobivanju novih znanj. Navedena strategija se realizira s
sofinanciranjem programov in projektov ter sofinanciranja stroškov delovanja izvajalcev mladinskih
programov, ki
• vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnost,
• vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,
• vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
• vključujejo mladinsko prostovoljno delo,
• vključujejo programe novoletnih srečanj in obdaritev otrok in šolske mladine,
• vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
• vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih substanc,
• spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
• spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
• spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
S pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranja stroškov
delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov je določen način in postopek pridobitve
sredstev.

19-IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci - Dejavnost vrtca Manka Golarja Gornja Radgona
Drugi stroški za izvajanje programa otroškega varstva
Mobilni defektolog
Občina Gornja Radgona je dolžna v skladu s sklepom občinskega sveta Občine Gornja Radgona z
dne 30.06.2005, izven ekonomske cene, zagotoviti sredstva za delo mobilnega defektologa v Vrtcu
Manka Golarja Gornja Radgona, za obseg 4,5 ur tedensko po otroku, za otroke s posebnimi
potrebami za katere je izdana odločba za delo mobilnega defektologa. Glede na povprečje zadnjih
treh let se predvideva, da bodo v delo z mobilnim defektologom vključeni trije otroci, zato je za
navedeni program v letu 2007 potrebno zagotoviti 7.505 EUR.
Projekt ISO
Eden izmed ciljev Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona je pridobiti certifikat Kakovost za
prihodnost vzgoje in izobraževanja. S pridobitvijo certifikata kakovosti bi dvignili nivo kakovosti
vzgojno -izobraževalnega dela v zavodu.
Občina Gornja Radgona podpira prizadevanja vrtca za pridobitev omenjenega certifikata kakovosti,
zato se za namen pridobitve omenjenega certifikata kakovosti, načrtuje, da bo občina Gornja
Radgona v letu 2007, izven ekonomske cene zagotovila 3.412 EUR.
Projekt Skriti zaklad
Gre za večletno mednarodno sodelovanje vrtca Manka Golarja Gornja Radgona s Städtischer
Kindergarten v Bad Radkesburgu. Poudarek je na mednarodni izmenjavi in zgodnjem seznanjanju
otrok z jezikom in kulturo sosednjega naroda. V okviru projekta se izmenjujejo strokovne delavke,
tako delavke iz Slovenije, z otroki v Avstriji komunicirajo slovenskem jeziku in obratno, strokovne
delavke iz Avstrije v Sloveniji izvajajo različne dejavnosti v nemškem jeziku. V okviru projekta se
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otroci iz obeh vrtcev medsebojno obiskujejo. Za potrebe projekta skriti zaklad je potrebno v
proračunu občine Gornja Radgona v letu 2007, zagotoviti 417,29 EUR.
Revizija
V skladu z Zakonom o javnih financah so javni zavodi dolžni opraviti revizijo svojega poslovanja.
Za te namene je potrebno v proračunu občine za leto 2007 zagotoviti 2.346,19 EUR.
Razlika med ceno programa in plačilom staršev. V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz
proračuna lokalne skupnosti krije razlika med ceno programov in plačilom staršev. Cena programov
zajema plače, prejemke, davke in prispevke za zaposlene v vrtcih ter za materialne stroške v skladu z
normativi in standardi. Sredstva za zgoraj navedene namene zagotavlja občina, za starše, ki imajo na
njenem območju stalno prebivališče. Podlage v zvezi s pokrivanjem stroškov v vrtcih so poleg
Zakona o vrtcih dane tudi v Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih. V skladu s sprejeto
ekonomsko ceno, ki jo je sprejel občinski svet dne 24.08.2006 je v letu 2007 potrebno zagotoviti
703.700,39 EUR.
Domicil
Občina je dolžna zagotavljati razliko med ceno programov in plačilom staršev tudi za otroke, ki so
vključeni v druge vrtce izven občine Gornja Radgona. Ocena stroška za ta namen je narejena na
podlagi podatkov o številu otrok iz leta 2006, ki znaša 39 otrok iz občine Gornja Radgona v drugih
vrtcih.
Sanacija vodovoda - Kocljeva 4
V enoti Kocljeva 4 na pipah ni tople vode, zaradi dotrajanih podometnih termostatnih mešalnih
baterijz nastavitvijo. Glede na dejstvo, da otroci morajo imeti toplo vodo za potrebe umivanja in ob
upoštevanju Zavoda za zdravstveno varstvo, o nujnih ukrepih za preprečevanje okužb z legionelo v
javnih objektih, predlagamo, da se za zamenjavo termostatskih mešalnih baterij v proračunu za leto
2007, v skladu s predračunom, zagotovi 921 EUR.
Nakup avtomobila
Vozilo Renault 4 je letnik 1990, v zadnjem obdobju je odpovedal zadnji nosilec kolesa zato avto ni
več vozen. Avtomobil potrebujejo za vsakodnevni prevoz hrane v enoto, za službene obiske v
enotah, za prevoz za potrebe rednih vzdrževalnih del (košnja, hospitacije). Glede na dejstvo, da vrtec
za svoje potrebe potrebuje dva avtomobila predlagamo, da se v proračunu za leto 2007 zagotovijo
sredstva za nabavo drugega avtomobila, ki bo namenjen za službena potovanja zaposlenih v vrtcu, v
višini 8.000,00 EUR.
Energetska sanacija objekta Kocljeva 2 - 4 v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona
Gre za vzorčni primer tovrtstnih sanacij v Sloveniji. Glede na dejstvo, da projekt podpira vsebino
namenjeno otrokom, ter, da gre za inovativen okoljski projekt, je s strani države
predlagan za sofinanciranje iz Norveškega finančnega vzorca v višini 676.017 EUR. Trenutno se
projekt nahaja v fazi preverbe dokumentov prijave pri razpisovalcu. Občina mora zagotoviti lasten
delež v višini 312.969 EUR. Podrobnosti v zvezi z navedenim projektom so v investicijskem
programu, ki bo predložen občinskemu svetu. Predvideno je dvoletno financiranje projekta, ob
pogoju, da bodo sredstva s strani Norveškega finančnega vzorca zagotovljena.
19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, se iz sredstev
lokalne skupnosti v skladu z normativi in standardi zagotavljajo: sredstva za plačilo stroškov za
uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen
materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam, glasbenim šolam sredstva za nadomestilo stroškov
delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56.
členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih
dnevih, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim
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šolam, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in sredstva za investicije za osnovne šole,
glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo
narodne skupnosti.
Razvojni programi šol
V skladu z razvojnim programom občine Gornja Radgona, je cilj občine pridobivanje znanj in veščin
za krepitev socialnega, duševnega in telesnega blagostanja.
Povečanje Raznovrstnosti izvenšolskih dejavnosti in programov. Povečati število vključenih v
programe in dejavnosti. V skladu z navedenim občina Gornja Radgona financira dodatne programe v
osnovnih šolah in sicer: Računalništvo, drugi tuji jezik, sofinanciranje kosil. V letu 2007 se kot
dodatni program predlaga še sofinanciranje manipulativnega dela v knjižnici in sicer samo v letu
2007, do dokončne odločitve o financiranju navedenega programa s strani države.
Tekmovanja učencev
V razvojnem programu občine Gornja Radgona je kot cilj na področju izobraževanja navedeno
pridobivanje znanja in veščin za krepitev socialnega, duševnega in telesnega blagostanja, povečanje
število vključenih v programe in dejavnosti. V skladu z navedenim ciljem po posameznih predmetih,
organiziranih na nivoju države, sofinancira se strošek spremljevalcev in prevoza. V letu 2007 je za te
namene v proračunu občine potrebno zagotoviti 8.923,07 EUR.
Materialni stroški šol - zavarovanja
Občina Gornja Radgona je na podlagi pogodbe o izvajanju zavarovalnih storitev št. 48-2007/P,
zavarovala tudi objekta osnovnih šol Gornja Radgona in dr. Antona Trstenjaka Negova. Sklenjena so
naslednja zavarovanja: požarno, vlomsko, strojelomno, izliv vode in zavarovanje splošne
odgovornosti za osebe. Zavodi v katerih občina Gornja Radgona nastopa kot soustanoviteljica,
sklepajo zavarovanja sami. Občina pa jim ta strošek sofinancira v okviru materialnih stroškov
objekta.
Revizija
V skladu z Zakonom o javnih financah so javni zavodi dolžni opraviti revizijo svojega poslovanja.
Občina Gornja Radgona za te namene zagotavlja sredstva javni zavodom katerih ustanovitelj ali
soustanovitelj je. Za namene ravizij v osnovnih šolah občine Gornja Radgona bo potrebno v letu
2007, zagotovit 8.108,49 EUR.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol za leto 2007
OŠ Gornja Radgona
V skladu s sklepom Ministrstva za gospodarstvo, Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo, je
potrebno do 01.09.2007 v OŠ Gornja Radgona sanirati elektro inštalacije. Za ta namen je v
proračunu za leto 2007, potrebno zagotoviti sredstva v višini 125.187 EUR.
OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
V letu 2007 se na OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova predvideva nabava garderobne omare in klopi,
mešalne baterije za pomivalno korito, namestitev varnostne razsvetljave, šolskega kina, LCD
projektorja in digitalnega fotoaparata v skupni vrednosti 3.930,00 EUR.
Energetska obnova OŠ Gornja Radgona
Za namene energetske obnove OŠ Gornja Radgona je v letu 2007 zagotovljenih 16.687,00 EUR. Za
strošek statične presoje po fazah.
OŠ dr. Janka Šlebingerja
V letu 2007 se na OŠ dr. Janka Šlebingerja predlaga nabava novega kombija, saniranje podov v
tehnični delavnici in računalniški učilnici in sanacijo oken v skupni vrednosti 68.435,99 EUR, kar
pomeni, da bi morala občina Gornja Radgona zagotoviti 29.352,20 EUR.
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Na OŠ dr. Janka Šlebingerja bi bilo potrebno v tajništvu zamenjati 8 let star računalnik, za potrebe
multiplikatorjev in ravnatelja pa tudi trije prenosni računalniki. Občine soustanoviteljice naj bi
zagotovile polovico sredstev za nabavo računalnikov, v višini 2.107 EUR, medtem, ko bo drugo
polovico prispevalo pristojno ministrstvo. Občina G. Radgona bi morala v primeru, da se druge
občine soustanoviteljice strinjajo z nabavo, v proračunu za leto 2007, zagotoviti sredstva v višini
903,00 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo
Revizija
V skladu z Zakonom o javnih financah so javni zavodi dolžni opraviti revizijo svojega poslovanja.
Za te namene je potrebno v proračunu občine za leto 2007,zagotoviti 1.413,81 EUR.
Sofinanciranje predstavitev, srečanj skupin glasbenih šol
Glede na dejstvo, da je za delovanje zavoda ključnega pomena tudi promocija in sodelovanje
učencev glasbene šole, na glasbenih prireditvah, kjer lahko le-ti dokazujejo svoje znanje in se
primerjajo z ostalimi glasbenimi šolami v Sloveniji predlagamo, da se v proračunu občine Gornja
Radgona za leto 2007, v skladu s soustanoviteljskim deležem, zagotovijo sredstva za sodelovanje na
naslednjih prireditvah:
Sofinanciranje osnovnega programa
Po 82. členu ZOFVI je občina dolžna zagotoviti tudi sredstva za prehrano in prevoz na delo, medtem,
ko vse ostale stroške krije država. V skladu z ustanovitvenim deležem je občina za te namene v
letu 2007, zagotavlja 9.984,66 EUR.
Program balet
Občina v okviru razvojnega programa podpira nove vsebine, še posebej program baleta, ki lahko
postane verificirani program, če šola zagotovi ustrezne pogoje in ministrstvo odobri financiranje. Ker
gre za novi program, skladen z razvojnim programom občine predlagamo, da se program podpre kot
razvojni program občine, še posebej zato, ker cilja na populacijo deklet, ki v občini Gornja Radgona
nimajo velikih možnosti za vključitev v druge programe.
Navedeni program se financira kot dodati program šole, pri čemer občina zagotavlja sredstva v višini
1.505,00 EUR za stroške dela, materialne stroške pa zagotavljajo vključeni posamezniki.
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Šolski prevozi, glede na razpis za leta 2007, 2008 in 2009 Gornja Radgona, pokrivanje prevoznih
stroškov V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli ima učened pravico, dao brezplačnega
prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.
V skladu z navedenim členom ima učenec pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost
njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za
preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenec, ki
obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila
stroškov,ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.
Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost
njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbe o usmeritvi.
Za navedene
namene mora občina Gornja Radgona v proračunu za leto 2007, zagotoviti 93.837,68 EUR.
19069003 Štipendije
Štipendiranje
Občina Gornja Radgona je v letu 2005 sprejela pravilnik o dodeljevanju kadrovsko občinskih
štipendij v občini Gornja Radgona. Z njim je določeno, da občina podeljuje štipendije za deficitarne
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poklice, glede na potrebe podjetij in organizacij, ki imajo sedež na območju občine Gornja Radgona
ter za potrebe uprave, javnih zavodov in podjetij ter društev in v okviru zagotovljenih finančnih
sredstev. S pravilnikom je določen postopek, kriteriji za dodelitev, višina štipendij ter druge zadeve.
V letu 2006 občina Gornja Radgona štipendira 2 štipendista(za zdravnika) za potrebe javnih zavodov
ter 3 štipendiste(za 2 diplomirana strojna inženirja ter enega univerzitetnega diplomiranega inženirja
gradbeništva)- vsi trije imajo pogodbo z Arcont d.d. Za leto 2007 je predvideno skupno štipendiranje
2 štipendistov za potrebe javnih zavodov in 7 štipendistov za potrebe podjetij.
Ustanova dr. Antona Trstenjaka
Ustanova dr. Antona Trstenjaka podeljuje štipendije za podiplomske študije-magisterije,
specializacije, doktorate ter za projekte, ki so pomembni za občine na območju Slovenskih goric,
Prlekije in Haloz. Občina letno plača članarino, na podlagi katere lahko občani občine Gornje
Radgone v skladu z letnim razpisom ustanove pridobijo štipendije za navedene namene.

20-SOCIALNO VARSTVO
20049002 Socialno varstvo invalidov
Družinski pomočnik
Občina Gornja Radgona je v skladu z 18. členom Zakona o socialnem varstvu dolžna financirati
družinske pomočnike, ki skrbijo za polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in
polnoletne težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih
življenjskih potreb. V letu 2007 so planirani 4 upravičenci.
20049003 Socialno varstvo starih
Pomoč družini na domu
Občina Gornja Radgona je v skladu z 43. členom Zakona o socialnem varstvu sprejela Odlok o javni
službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona. V tem odloku je določeno, da obsega
pomoč družini na domu socialno oskrbo za upravičence v primeru invalidnosti, starosti ter drugih
primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v
zavodu. Občina Gornja Radgona zagotavlja izvajanje javne službe pomoči družini na domu preko
Centra za socialno delo Gornja Radgona. Storitve te javne službe se financirajo iz cene, ki se
oblikuje na način, ki ga določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev. Občina je sprejela tudi Načrt izvajanja storitve pomoč družini na domu za obdobje 2006 –
2010 iz katera je razvidna finančna obremenitev za občinski proračun. V letu 2007 je predvidena
vključitev 20 upravičencev.
Institucionalno varstvo
Občina Gornja Radgona je v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu dolžna iz svojega
proračuna financirati stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar ima upravičenec pripravljeno stalno
prebivališče v Občini Gornja Radgona in je delno ali v celoti oproščen plačila storitev
institucionalnega varstva, za leto 2007 je ocenjena vključitev 23 upravičencev, ki so upravičeni do
delnega plačila in 3 upravičencev, ki so upravičeni do celotnega plačila institucionalnega varstva,
torej skupno 26.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Subvencioniranje neprofitne najemnine
Občina Gornja Radgona je v skladu z 121. členom Stanovanjskega zakona dolžna subvencionirati
najemnino najemniku neprofitnega stanovanja, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v
najemni pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega
ugotovljenega dohodka in sicer znesek najemnine, pri izračunu katerega se upošteva dejanska
površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda, vendar ne večja, kot znaša primerna površina glede na
število oseb v stanovanju. Subvencija se določi največ v višini 80% neprofitne najemnine.
Ocenjujemo, da bo v letu 2007 subvencioniranje v obsegu lanskoletnih, torej 72.
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Enkratna denarna pomoč
Občina Gornja Radgona v skladu z 2. členom Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči
v Občini Gornja Radgona dodeljuje enkratne denarne pomoči občanom, ki imajo stalno prebivališče
v Občini Gornja Radgona in ki jim je zaradi trenutne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine,
izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Občinska denarna pomoč se
lahko dodeli enkrat letno in je namenjena doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne,
plačilu najemnine za stanovanje in kritju drugih stroškov ter izdatkov za premostitev trenutne
materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca (nakup kurjave, ozimnice,
ortopedskih pripomočkov). V letu 2006 je enkratno denarno pomoč prejelo 40 upravičencev.
Navedeni pravilnik je potrebno spremeniti v delu, ki se nanaša na namene dodelitve sredstev in
določitve socialne ogroženosti.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva
Občina Gornja Radgona je v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona dolžna
sofinancirati prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki izvajajo programe s področja
socialnega in zdravstvenega varstva in skrbijo za zdravje občanov oziroma svojih članov.

4001 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
Vsi trije občinski sveti občin Gornja Radgona, Radenci in Apače so že obravnavali Odlok o
ustanovitvi skupne občinske uprave-medobčinski inšpektorat. Odlok je bil sprejet v I. obravnavi, do
II. obravnave pa se uskladijo pripombe vseh treh občinskih svetov.

PODROČJE 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje
Program zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni in sicer odplačilo obresti za
dolgoročni kredit po pogodbi št. 122966-001 med Občino Gornja Radgona in SKB Banko v deležu,
ki je bil dogovorjen med županoma občine Gornja Radgona in Apače, katerega sta potrdila tudi oba
občinska sveta.

PODROČJE 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23029001 Rezerva občine
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje nalog.
Proračunska rezerva je oblikovana za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče.
5001 KRAJEVNA SKUPNOST GORNJA RADGONA
Po zaključnem računu 2006 je na krajevni skupnosti ostalo 6.259,39 EUR. Ta ostanek je vključen v
finančnem planu za leto 2007 in je razporejen po postavkah plana.
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si pa za svoje storitve
zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa.
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04099002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev, čistilnih akcij in podobno.
06029001 Delovanje ožjih delov občin
V programu so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
organov. V ta program so vključeni materialni stroški in sejnine članom sveta krajevne skupnosti.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Krajevna skupnost ureja in vzdržuje pokopališče v Gornji Radgoni. Program zajema tekoče
vzdrževanje pokopališča in investicijsko vzdrževanje pokopališča. Pod tekoče vzdrževanje spada
odvoz smeti, elektrika za mrliško vežo, vodarina, košnjo in druga dela, ki jih za krajevno skupnost
opravlja Vrbnjak Lidija s.p. Pod investicijsko vzdrževanje pa je planirana obnova mrliške veže.
5002 KRAJEVNA SKUPNOST ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI
Po zaključnem računu 2006 je na krajevni skupnosti ostalo 25.037,56 EUR. Ta ostanek je vključen v
finančnem planu za leto 2007 in je razporejen po postavkah plana.
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve
zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa.
04099002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno.

06029001 delovanje ožjih delov občin
V programu so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
organov. V ta program so vključeni materialni stroški in sejnine članom sveta krajevne skupnosti.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Krajevni skupnosti so po zaključnem računu ostala namenska sredstva za obnovo cest. Sredstva se
bodo porabila za modernizacijo odcepa ceste Roškar-Šijanec in modernizacijo ceste Brunčičeva
graba.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST NEGOVA
Po zaključnem računu 2006 je na krajevni skupnosti ostalo 6.259,39 EUR. Ta ostanek je vključen v
finančnem planu za leto 2007 in je razporejen po postavkah plana.
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve
zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa
04099002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno.
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06029001 delovanje ožjih delov občin
V programu so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
organov. V ta program so vključeni materialni stroški in sejnine članom sveta krajevne skupnosti.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Krajevna skupnost ureja in vzdržuje pokopališče v Negovi Program zajema tekoče vzdrževanje
pokopališča in investicijsko vzdrževanje pokopališča. Pod tekoče vzdrževanje spada odvoz smeti,
elektrika za mrliško vežo, vodarina, košnja. Pod investicijsko vzdrževanje pa je planirana obnova
mrliške veže.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI IVAJNCI
Po zaključnem računu 2006 je na krajevni skupnosti ostalo 1.669,17 EUR. Ta ostanek je vključen v
finančnem planu za leto 2007 in je razporejen po postavkah plana.
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve
zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa
04099002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno.
06029001 delovanje ožjih delov občin
V programu so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
organov. V ta program so vključeni materialni stroški in sejnine članom sveta krajevne skupnosti.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA ŠČAVNICA
Po zaključnem računu 2006 je na krajevni skupnosti ostalo 2.503,76 EUR. Ta ostanek je vključen v
finančnem planu za leto 2007 in je razporejen po postavkah plana.
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve
zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa
04099002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno.
06029001 delovanje ožjih delov občin
V programu so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
organov. V ta program so vključeni materialni stroški in sejnine članom sveta krajevne skupnosti.
16039003 Objekti za rekreacijo
Ta program zajema sofinanciranje vzdrževanja nogometnega igrišča v Lomanoših.
April, 2007
PRIPRAVILA:
Občinska uprava

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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