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Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008)
in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99,
104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne
15.08.2003),

SKLICUJEM
17. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki bo v četrtek, 17. aprila 2014, s pričetkom ob 14.00 uri,
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
-

Informacija o delu projektne skupine in predstavitev idejne zasnove blagovne
znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine«

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH,
višja svetovalka v občinski upravi
7. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Blaž MALENŠEK,
predstavnik Terragis d.o.o. in Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi
8. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine
Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Srečko ŠTAJNBAHER, vodja
ZVKDS OE Maribor in Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi
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9. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja
svetovalka v občinski upravi
10. Pravilnik o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni –
obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi
11. Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013 – obrazložitev Anton
KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Gornja Radgona za leto 2014 – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec
v občinski upravi
13. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona – obrazložitev Franc
KNAUS, predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o.
14. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo (vodarina in omrežnina) v občini Gornja Radgona – obrazložitev Zlatko
ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
15. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
komunalne odpadne in padavinske odpadne vode (omrežnina in storitve odvajanja) v
občini Gornja Radgona – obrazložitev Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja
Komunala Radgona d.o.o.
16. Sklep o potrditvi cene storitev z zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter
malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju občine Gornja Radgona –
obrazložitev Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
17. Sklep o potrditvi cene storitev v zvezi z izdelavo ocene obratovanja male komunalne
čistilne naprave na območju občine Gornja Radgona – obrazložitev Zlatko ERLIH,
direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
18. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste – obrazložitev Danilo
VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
19. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v javnem zavodu
Glasbena šola Gornja Radgona za leto 2012 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik
Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
20. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine
Gornja Radgona za leto 2014 (1. del) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v
občinski upravi
21. Program nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja
Radgona – za leto 2014 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske
uprave
22. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
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Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo za sejo je v celoti dostopno
na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »gradiva
in sklepi občinskega sveta«.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

VABILO PREJMEJO:
1. članice in člani občinskega sveta
2. poročevalci
− direktor in uslužbenci občinske uprave
− predstavnik Terragis d.o.o., gospod Blaž Malenšek
− vodja ZVKDS OE Maribor, gospod Srečko Štajnbaher
− predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., gospod Franc Knaus
− direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., gospod Zlatko Erlih
− predsednik nadzornega odbora občine, gospod Bojan Erlih
3. krajevne skupnosti v občini
4. sredstva javnega obveščanja
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ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 19. 12. 2013,
s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil Anton KAMPUŠ, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika: župan).
Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 19 od skupno
21 članic in članov občinskega sveta.
Izmed članic in članov občinskega sveta je svojo odsotnost na seji predhodno opravičila članica
Ingeborg IVANEK in član Zvonko GREDAR.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih 19 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Zlatko ERLIH, Ivan KAJDIČ, Alenka KAUČIČ, Branko
KLUN, Branko KOCBEK, Milan KRIŽAN, mag. Nataša LORBER, Milan NEKREP, Miroslav
NJIVAR, Stanislav ROJKO (le do 4. točke dnevnega reda), David ROŠKAR, Vinko ROUS, Franc
SATLER, Matej ŠKROBAR, Dušan ZAGORC, Urška ZIERNFELD, Robert ŽINKOVIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø Dragan KUJUNDŽIČ – direktor Občinske uprave Občine Gornja Radgona;
Ø uslužbenci občinske uprave: Dominika FRAS, Valerija FRANGEŽ, Daniel VEBERIČ, Boštjan
FLEGAR, Simona BUDJA;
Ø Igor PIVEC, predstavnik IPG Gornja Radgona;
Ø Franc KNAUS, predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o.;
Ø novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani.
Članice in člani občinskega sveta so predlog dnevnega reda in gradivo prejeli s sklicem seje.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo na mize
razdeljeno naslednje dodatno gradivo:
− k tč. 7: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za
leto 2014 (skrajšani postopek) – amandma predlagatelja na predlog odloka;
− nova točka: Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (predlog sklepa z
obrazložitvijo in elaboratom);
− nova točka: Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (predlog
sklepa z obrazložitvijo);
Ø mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
Ø mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
Ø mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem;
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve.
K tč. 2:

Obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje občinskega sveta

Župan je dal v obravnavo zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 26. 9. 2013 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
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Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 180:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 26. 9. 2013 v predloženi vsebini.
K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 16. redne seje. Povedal je,
da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, dostopno pa
je tudi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona.
V skladu s poslovnikom je predlagal dopolnitev predloga dnevnega reda z dvema novima točkama,
in sicer:
Ø »Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona«, ki postane nova točka št. 13;
Ø »Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena«, ki postane nova točka
št. 14;
Ø dosedanja 13. točka se premakne za dve mesti in postane 15. točka dnevnega reda.
Naštel je še dodatno gradivo, katero je bilo dano članicam in članom občinskega sveta na mize še
pred pričetkom seje in dal predlog dnevnega reda, skupaj s predlaganimi dopolnitvami, v razpravo.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je v skladu s 30. členom poslovnika občinskega sveta
zahteval oziroma predlagal ločeno glasovanje o 7. točki dnevnega reda »Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek)«.
Predlagal je, da se občinski svet izjasni ali se ta točka obravnava ali ne. Po njegovem mnenju ta
odlok ni pripravljen za obravnavo, saj ni bila opravljena širša javna razprava – po krajevnih
skupnostih, diskriminatorno nizko je ovrednotena postavka »vlaganje v javno infrastrukturo«, kar
pomeni, da se investicije v gradnjo in obnovo krajevnih cest v letu 2014 praktično ne bodo izvajale,
prav tako pa k tej predlagani 7. točki ni priloženo negativno mnenje enega izmed odborov. Nadalje
je predlagal, da se, danes dodatno predlagana točka za uvrstitev na dnevni red »Sklep o potrditvi
cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov v občini Gornja Radgona«, ne obravnava po skrajšanem postopku, ampak se obravnava
dvofazno.
Ob 14.15 uri je župan odredil 5-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 14.20 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na seji
navzočih 19 članic in članov občinskega sveta.
Župan je najprej dal na glasovanje predlog za umik 7. točke »Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek)« iz dnevnega reda.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je (iz klopi) objasnil svoj predlog oziroma še enkrat
predlagal, da naj se občinski svet izjasni ali želi 7. točko obravnavati, ali ne.
Župan je nato dal na glasovanje predlog, da se 7. točka »Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek)« obravnava oziroma
ostane na dnevnem redu.
Ta predlog so članice in člani občinskega sveta sprejeli z večino glasov (19 navzočih, od tega 10
ZA – 9 PROTI).
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Nato je župan prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o
predlogu dnevnega reda.
Drugih prijav k razpravi več ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten
predlog dnevnega reda, kot ga je uvodoma predlagal. Članice in člani občinskega sveta so nato z
večino glasov (19 navzočih, od tega 10 ZA – 9 PROTI) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«
(druga obravnava)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014
(skrajšani postopek)
8. Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine
Gornja Radgona (skrajšani postopek)
9. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja
Radgona (prva obravnava)
10. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
11. Sklep o odpisu dolga iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja in poslovne prostore v lasti
Občine Gornja Radgona
12. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2014
13. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
14. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
Prisotnost na seji se je spremenila z odhodom Stanislava ROJKA, člana občinskega sveta, ki se je
opravičil in ob 14.24 uri zapustil sejo. Na seji je bilo v tem času prisotnih 18 članic in članov
občinskega sveta.
K tč. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil naslednji dve VPRAŠANJI:
1. »Na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 8. 12. 2011 sem postavil
naslednje vprašanje: »Cestišče pri gospodarskem poslopju Pelcl se je dvignilo za cca 70 cm in ob
nalivih zaliva gospodarsko poslopje. Potrebno bi bilo položiti cca 25 m obcestnih robnikov.« Na 8.
redni seji, dne 26. 1. 2012 sem dobil odgovor, da se bodo predlagane dopolnitve izvedle v kolikor
bodo na razpolago zadostna finančna sredstva za vzdrževanje cest.
Uredila se je zaščitna ograja, ki je bila nujno potrebna, na robnike pa se je pozabilo. Samo dobrih
100 m vstran, pa se danes gradijo – na odcepu ceste za Police, razkošne betonske škarpe, pločniki
na obeh straneh cestišča, ki so na eni strani asfaltirani na drugi strani pa obloženi s tlakovcem, vse
se lepo ureja z robniki, na novo se ureja vodovod, kanalizacija in cestna razsvetljava s svetlobnimi
znaki. Marsikaj od tega je potrebno, sprašujem pa, če smo res tako bogata občina, da se projektant
izživlja na tem objektu, pa čeprav je isti projektant, ki je bil na cestišču »Trplan«. Krajani in občani
me sprašujejo, koliko bo stalo to razkošno cestišče davkoplačevalcev. Kar se tiče izvajalca del pa
sem brez besed. V tem času bi morali zgraditi že celotno predvideno cestišče. Cesto so tudi omejili
z znakom grbine na cestišču in znakom omejitve 30 km na uro, na nevarnem delu cestišča pa stoji
znak omejitve hitrosti 40 km na uro. Ne vem, kdo upravlja s tako prometno signalizacijo. Na tem
cestišču pa še vedno vozi šolski avtobus trikrat na dan.«
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2. »Na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 9. 2012 sem postavil
naslednje vprašanje: »V pogodbi o neplačanem prenosu sredstev zaradi vlaganja, sklenjeno med
Krajevno skupnostjo Gornja Radgona in Zadrugo Gornja Radgona z.b.o., v letu 2007/2008 naj bi
zadruga kot pridobiteljica priznala odsvojiteljici, torej Krajevni skupnosti Gornja Radgona, 670
zadružnih deležev, kar predstavlja 6,7 % vseh zadružnih deležev.
Dobil sem odgovor: »Sklep o prodaji svojega deleža v zadrugi mora sprejeti Svet Krajevne
skupnosti Gornja Radgona v soglasju z županom občine (66. člen Statuta Občine Gornja
Radgona)«. Vse do danes odgovora še nisem dobil, zato menim, da Krajevna skupnost Gornja
Radgona ni uredila nič. Dobil sem samo odgovor, da je to dobro naložen denar. Od 19. 4. 2013
Marko Žula ni več direktor Panonike in Zadruge z.b.o.. Krajani in občani, ki so lastniki vloženih
deležev pa sprašujejo, kako priti do svojega denarja, saj jim ni več jasno na koga se naj s svojimi
zahtevki obrnejo. Zanima me:
- kaj bo storila občina in krajevna skupnost – ali bo njen delež (cca. 50.000 eur) odpisanih?
- čeprav sem o teh problemih že večkrat opozarjal, sprašujem, ali občina in krajevna skupnost
še vedno trdita, da je to dobra naložba?«
Alenka KAUČIČ, članica občinskega sveta, je postavila naslednje VPRAŠANJE:
»Kar nekaj lastnikov zemljišč v naši občini sprašuje ali so še možne kakšne spremembe Občinskega
prostorskega načrta, saj je kar nekaj zemljišč ostalo stavbnih, dejansko pa se uporabljajo v
kmetijske namene. Sprašujem, ali je možna sprememba OPN-ja oziroma če ni možna, kako daleč je
že postopek, je zaključen ter, ali lahko občinski svet sprejme kakšen sklep, da se lahko ta zemljišča,
ki se dejansko uporabljajo v kmetijske namene, obdavčijo kot kmetijska zemljišča, ne pa kot
zazidalna zemljišča.«
Milan NEKREP, član občinskega sveta, je postavil naslednji dve VPRAŠANJI:
1. »Vprašanje se nanaša na odgovor, dobljen na moje vprašanje okrog asfaltiranja ceste proti
Ivanjcem. V odgovoru je bila izpostavljena potreba po obnovi tega 400 m dolgega odseka in tako
dalje. Ponovno sprašujem in zaprošam odgovor s strani Direkcije RS za ceste, kdaj bo dokončno
urejena cesta Gornja Radgona – Spodnji Ivanjci – Grabonoš, ki bi morala biti obnovljena že pred
najmanj petimi leti. Rad bi opozoril na to, da je ta cesta v naši občini najslabše urejena dovozna
cesta do avtoceste napram dovoznim cestam v drugih občinah (Cerkvenjak, Sveti Jurij in Radenci).
Prav tako sem bil priča srečevanju dveh tovornjakov (klanec iz Janževega Vrha proti Ivanjcem), ko
sta tovornjaka manevrirala sem ter tja, da sta lahko prevozila pot. Po tej cesti tovornjaki namreč še
vedno vozijo in to množično. Želim odgovor, kdaj bo asfaltirana in dokončno urejena ta cesta in
tudi, kdaj bo urejena cesta v Gornji Radgoni – Panonska ulica, ki bi tudi že davno morala biti
urejena«.
2. »Vodovod – sistem C se začne aktivno urejati. Zanima me, ali bo infrastruktura, oziroma novi
vodi vodovoda preneseni na ceno vode, z ozirom na amortizacijo, ki bo tu kar precejšnja. Ali bomo
morali občani to amortizacijo plačati in kdo bo upravljal s tem vodovodom. Bo to Prlekija d.o.o., ali
naše podjetje Komunala Radgona d.o.o. – za katero mislim, da je za to dejavnost usposobljena in bi
bila velika škoda, če bi mi to prepustili drugi firmi, saj bi nastalo več problemov v tem našem
podjetju (zaposlitve ipd.).«
Vinko ROUS, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Želim vam pokazati naslovnico časopisa Vestnik, ki je izšel danes (19.12.2013). Na njej je
nagrobna žara s posmrtnimi ostanki. Nad tem sem zelo razočaran. Smo v času praznovanj božičnih
in novoletnih praznikov. V prejšnji številki časopisa Vestnik so na naslovnici objavili sliko naše
svetnice, ki je napisala knjigo, in bil sem zelo vesel in zadovoljen. Sedaj, pred prazniki pa dobimo
tole. Kot da je to glavni problem Pomurja in glavni problem, o katerem obveščamo naše občane
širom naše regije, kako bo po novem smrt draga oziroma kako bo pokojnik drago pokopan.
Namesto, da bi bila na naslovnici slika rojstva Jezusa ali kakšen zimski motiv, katerega se veselimo
tako mi kot otroci, je objavljena ta tumorna podoba. Z vsem spoštovanjem do urednika in ekipe, ki
ustvarja časopis – katerega sicer zelo radi beremo, prosim od njih malo taktičnosti in malo srčne
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kulture. To iznašam na tem mestu, saj je prav, da smo včasih tudi malo kritični do takšnih stvari in
ne sprejmemo vsega, kar nam nekdo servira. Brez zamere, ampak ta objava je za mene nedostojna s
strani časopisa Vestnik.«
Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.
K tč. 5:

Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

Župan je pri tej točki naštel in obrazložil najnovejša in najpomembnejša dogajanja, ki so se odvijala
med prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta ter podal druge aktualne informacije, in sicer o:
- podpisu pogodb za investiciji Voda Pomurje – sistem C, čistilna naprava;
- pričetku izgradnje Doma športa v Gornji Radgoni;
- otvoritvi na novo izvedenih cestnih odsekov, dveh v KS Črešnjevci-Zbigovci in dveh v KS
Negova;
- prejeti odločbi glede sofinanciranja obnove šol v Gornji Radgoni in v Negovi;
- javnem razpisu Zavoda za zaposlovanje RS za javna dela – vse vloge in programe številnih
prijaviteljev je občina odobrila (sofinancira v svojem deležu);
- nemotenem opravljanju številnih ostalih osnovnih nalog lokalne samouprave (občinske uprave,
zavodov, javnih služb);
- finančnem dolgu države do naše občine v višini več kot 1 mio eur in posledično temu
morebitnih likvidnostnih težavah;
- ponovnem razpisu za delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona, ki
bo v kratkem objavljen;
- uspehu občana Dejana Vajsa, ki je postal svetovni prvak v kickboxu.
K tč. 6: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja
Radgona – Trate« - druga obravnava
Obrazložitev k tej točki je podal Igor PIVEC, predstavnik IPG Gornja Radgona. Iz obrazložitve v
gradivu je izpostavil dopis Upravne enote Gornja Radgona, ki je bil podan v času javne obravnave,
obrazložil aktivnosti (usklajevanja) v tej zvezi, naštel obe vsebinski spremembi predloga odloka (2.
in 3. člen) in poudaril, da so vse zahtevane smernice in mnenja že pridobljena.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 181:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (druga obravnava).
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K tč. 7: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2014 – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Najprej je izpostavil način
priprav sedanjih proračunov oziroma potrebo po večkratnih spremembah proračunov, zaradi
nenehnih sprememb in usklajevanj, predvsem zaradi projektno naravnanih proračunov. V
nadaljevanju je skupaj z vrednostmi naštel vse razloge za pripravo sprememb proračuna. Te
nastajajo pri naslednjih projektih: odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Mure (čistilna
naprava in kanalizacija), oskrba s pitno vodo – Pomurje sistem C, sanacija OŠ dr. Antona
Trstenjaka Negova, sanacija OŠ Gornja Radgona, projekt Skupaj, Mladinski center Gornja
Radgona, Špital (2. faza) in širokopasovno omrežje (priključitev sivih lis). Poudaril je, da je
proračun usklajen z večletnim načrtovanjem in vsebuje projekte, katerih se lahko vsi občani
veselijo. Izrazil je pričakovanje, da bo zaradi morebitnih izpadov plačil države in EU potrebno
pripraviti še kakšno spremembo proračuna. Ocenil je, da je bilo v času predhodne obravnave
sprememb proračuna zaslediti manj tistih, ki projektov niso podprli, še enkrat pa je poudaril, da so
znotraj projektov zajeti vsi občani, vse krajevne skupnosti, mesto in okoliški kraji in pri tem
navedel primer gradnje čistilne naprave in gradnjo vodovodnega sistema.
Daljšo obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi.
Uvodoma je spomnila na njeno uvodno obrazložitev Odloka o proračunu za leto 2014 v mesecu
decembru 2012, ko je opozorila na predimenzioniranosti predvsem glede načrtovanega
zadolževanja, največji neznanki pa sta bili investiciji v izgradnjo ČN in vodovodnega sistema.
Nadalje je izpostavila poglaviten razlog za povečanje zneskov na prihodkovni strani (za 7,2 mio
eur) - to je povečanje kapitalskih prihodkov (ki niso bili planirani) in povečanje transfernih
prihodkov. Naštela je dejstva, ki so najbolj vplivala na spremembe prihodkovne strani spremembe
proračuna, k vsemu pa dodala, da se v letu 2014 v celoti podpira program javnih del, zaradi česar se
sredstva povečujejo, povečuje se tudi predviden znesek namenjen opravljanju zimske službe, na
novo je dodana priključitev sivih lis na širokopasovno omrežje, na novo se dodaja projekt Skupaj
zaradi spremenjene dinamike izvajanja projekta, zaradi spremembe načina financiranja se povečuje
znesek izgradnje pomurske kolesarske poti, povečuje se znesek sofinanciranja zbirnega centra
Puconci, na podlagi finančnega načrta CERO Puconci, na podlagi dinamike izplačil se povečuje
znesek za projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda, na novo se dodaja izgradnja
kanalizacijskega omrežja Mele, v skladu s pogoji, dodaja se izgradnja manjših vodovodov, za
izgradnjo slačilnic se zaradi spremembe dinamike financiranje znesek iz leta 2013 prestavlja v leto
2014, prav tako investicija izgradnja Vrtca v Črešnjevcih in na novo se dodaja energetska sanacija
OŠ Gornja Radgona na podlagi prejetega sklepa. Poudarila je, da so vsa našteta povečanja in
spremembe razlog, zaradi česar je bilo potrebno iz proračuna umakniti modernizacijo cest v skupni
vrednosti 581.627 eur. Nadalje je spregovorila še o predlaganih spremembah na strani zadolževanja,
katero se znižuje za 2,3 mio eur, znesek je planiran za predfinanciranje projekta Skupaj, črpanje
kredita za izgradnjo slačilnic, za črpanje kredita za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode in
izgradnjo kanalizacije Mele, dolgoročno zadolžitev za projekt oskrbe prebivalstva s pitno vodo –
sistem C, dolgoročna zadolžitev za lastne deleže investicij. Pri tem je poudarila, da se s
predvidenimi zadolžitvami in z upoštevanjem že obstoječih, izkorišča celotna kvota zadolževanja,
ki je trenutno na razpolago in da si bo občinska uprava, skupaj z javnim zavodom Pora, v letu 2014
še naprej prizadevala za pridobitev sofinancerskih deležev za investicije – v proračunu predvidenih
le z lastnim deležem. Poudarila je dejstvo, da največji investiciji (odvajanje in čiščenje odpadne
vode v porečju Mure in oskrba s pitno vodo Pomurje – sistem C), s skupno vrednostjo 7,5 mio eur
predstavljata 42,5 % vrednosti planiranega proračuna, da se bo glavnina omenjenih projektov
izvajala prav v letu 2014 in bodo v tem letu aktivnosti izvajanja kot tudi aktivnosti financiranja ter
pridobivanja sredstev močno skoncentrirana prav na omenjena projekta. Seznanila je občinski svet,
da se bo v primeru sprejetja sprememb proračuna za leto 2014, le-ta pričel uporabljati s 1.1.2014, v
kolikor pa spremembe proračuna za leto 2014 ne bodo sprejeli, ostane v veljavi sprejeti proračun za
2014, v katerem pa ni zagotovljenih sredstev za projekt Skupaj, energetsko sanacijo OŠ Gornja
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Radgona, priključitev sivih lis na širokopasovno omrežje ter projekt Izgradnja kanalizacijskega
omrežja Mele. Pojasnila je, da v tem primeru slednji projekt ne bo mogel biti prijavljen na 8. javni
poziv razvoja regij, ki ponuja 85 % sofinanciranje in da je potrebno vlogo za regionalni razvojni
program 2007-2014 oddati do 31. 12. 2013. Nadalje to pomeni, da ogrozimo končni rok dokončanja
projekta Skupaj, posledično pa tudi vračanje sredstev, saj na podlagi sprejetega proračuna občina ne
more prevzemati obveznosti, niti podpisovati pogodb, kaj šele izvajati aktivnosti v zvezi s
projektom. Zaradi vsega navedenega je občinskemu svetu v imenu predlagatelja predlagala, da
obravnava in sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2014.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 –
skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini,
z vsemi prilogami.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 – skrajšani postopek in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami in naslednjo
dopolnitvijo:
§ Postavka 040391 Prireditev Festival ljubezni se zniža za 2.000,00 EUR in se prerazporedi na
postavko 180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev.«
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 – skrajšani postopek in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Urška ZIERNFIELD je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 – skrajšani postopek in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je spregovoril o pogojih kreditiranja, zaprosil za navedbo
konkretnejših podatkov o višini obresti, času vračila in tako dalje, izrazil je skeptičnost do nakazil
finančnih sredstev iz države, izpostavil zaključke sveta KS Črešnjevci-Zbigovci v zvezi s projekti,
konkretneje v zvezi z drugo fazo obnove ceste v Policah, kar je sedaj odpadlo. Podprl je projekte,
dodal mnenje, da se je sicer veliko zamudilo, in dejstvo, da le-ti morajo biti izvedeni v izogib izgubi
sredstev Kohezijskega sklada.
Na prošnjo g. Kampuša, župana, da vsi razpravljalci jasno izrazijo svoje mnenje (zakaj niso za
proračun in katere projekte bi črtali) je g. Roškar odgovoril, da bodo morali občinski uslužbenci
sami iskati določene rezerve, konkretno pa glede na dano finančno situacijo v občini ne podpira
projekta izgradnje slačilnic na športnem centru, vsekakor pa podpira projekt izgradnje čistilne
naprave, je pa pripravljen svoje predloge podati tudi pisno.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je uvodoma postavil vprašanje, zakaj ni bilo predloženo
mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, nadalje je podprl vse projekte, predlagane z
rebalansom, izrazil pa nestrinjanje z odločitvijo, da se izgradnja cest ne bo izvajala kot je bilo
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predvideno v sprejetem proračunu za leto 2014 in da je bila umaknjena obnova avtobusnih
postajališč, kljub temu, da je bilo pred tremi leti dogovorjeno, da se bo naročila projektna
dokumentacija, zdaj pa ni ne te, niti prepotrebne obnove avtobusnih postajališč.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je uvodoma poudaril, da bo glasoval za rebalans
proračuna za leto 2014, nadalje pa je izrazil nezadovoljstvo nad višino sredstev za komunalno
infrastrukturo ter bojazen, da s temi sredstvi ne bomo mogli izvajati niti najnujnejšega vzdrževanja
občinskih cest. Ob koncu je izrazil mnenje, da so vsi projekti predvideni v proračunu za leto 2014
korektni in so za občino nujno potrebni.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je opomnil prisotne, da pravilno uporabljajo formulacijo
obravnavanega odloka (rebalans se sprejema za nazaj), nadalje pa poudaril, da so delovna telesa
občinskega sveta temeljito obravnavala spremembe in dopolnitve odloka, na dveh odborih so le-te
soglasno sprejeli in tudi danes zaproša vse tiste člane in članice občinskega sveta, ki so bili prisotni
na teh odborih, da tako glasujejo. Iznesel je dejstvo, da nihče ni popolnoma zadovoljen s
spremembami in dopolnitvami proračuna in zaprosil, da odlok sprejmejo in gredo naprej.
Vinko ROUS, podžupan, je govoril o potrebi takšne sestave proračuna – da so načrtovanja jasna, da
se lahko ustrezno planira ter da je prikazano realno stanje. Tudi sam ni v celoti zadovoljen s tem
proračunom, vendar meni, da je spremembe potrebno narediti in nadaljevati s počasnejšim tempom
naprej. Dejal je, da se bo v času enega leta še marsikaj dopolnjevalo, saj ni nič statičnega. Kot dobro
je izpostavil dejstvo, da so v proračunu ohranjene vse ostale dejavnosti in naloge lokalne
samouprave (otroško varstvo, osnovnošolstvo, zdravstvo, kultura, šport…), da te osnovne in z
zakonom določene naloge občine nemoteno potekajo naprej. To, da cesta ne bo prehodna, ali to, da
bo mestna ulica v slabem stanju, ni takšnega velikega pomena, čeprav se bo iskalo vse možnosti, da
se bo v letu 2014 urejevalo tudi to področje. Občinske svetnike in svetnice je pozval, da sprejmejo
te spremembe in dopolnitve proračuna ter izrazil prepričanje, da se bodo sproti lahko vnesle najbolj
potrebne spremembe.
Anton KAMPUŠ, župan, je povedal, da so občani siti obljub in dogovarjanj, da so v proračunu
projekti, ki jih bo v letu 2014 potrebno izvesti, kljub njegovi bojazni, da bo to izredno težko – v
strokovnem smislu. Prosil je članice in člane občinskega sveta, da pri izvedbi proračuna pomagajo s
svojimi predlogi obenem pa poudaril, da je proračun sedaj zelo omejen, saj ni veliko maneverskega
prostora za spremembe. Izpostavil je pomembnost projektov (večletnih), povedal, da se tega dejstva
zaveda tudi večina občanov in ob koncu poudaril pravilnost odločitev ob pravem času, zaradi
visokega sofinanciranja (države, EU).
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je pohvalil korektnost računovodkinje na seji odbora
glede zadolževanja, izrazil je upanje, da je le-to zaključeno, apeliral je na prisotne, da se odlok v
taki vsebini sprejme, ker je dober, ob koncu pa je izrazil upanje, da se bodo čez leto še našla kakšna
sredstva za cestno infrastrukturo.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog
sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice
in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (17 navzočih, od tega 15 ZA – 0 PROTI) sprejeli
naslednji
S K L E P, št. 182:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek), z vsemi
prilogami.
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K tč. 8: Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Pojasnil je, da se
dopolnitev predlaga v skladu s Statutom Občine Gornja Radgona, z njo pa se omogoča županu
ureditev delovanja občinske uprave na način, ki se je pokazal kot učinkovit že s formiranjem treh
skupin delovnih mest, sedaj pa bi se način dela lahko formiral z ustanovitvijo notranjih
organizacijskih enot – oddelkov. V imenu predlagatelja je predlagal občinskemu svetu, da predlog
odloka obravnavajo in sprejmejo po skrajšanem postopku.
Urška ZIERNFIELD je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona – skrajšani
postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (15 navzočih, od tega 15
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 183:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (skrajšani
postopek).
K tč. 9: Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Gornja Radgona – prva obravnava
Obrazložitev k tej točki je podala Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi.
Obrazložila je razloge za pripravo pravilnika in podrobneje opisala nekatera določila pravilnika.
Kot dobro je izpostavila odločitev občine za subvencioniranje postavitev malih čistilnih naprav in v
imenu predlagatelja predlagala občinskemu svetu, da predlog pravilnika obravnava in sprejme.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona
– prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je uvodoma pozdravil pripravo in sprejem pravilnika, nadalje
pa je navedel pomisleke glede izvajanja 8. člena odloka. Zanimalo ga je, kako bo z
subvencioniranjem komunalne čistilne naprave na območjih, kjer se gradnja kanalizacijskega
omrežja predvideva, ni pa še končana, meni namreč, da bodo občani v dvomih, saj ne bodo vedeli,
ali bodo subvencijo dobili, ali pa bodo priključeni na čistilno napravo oziroma kanalizacijo.
Predlagal je, da se to do druge obravnave doreče. Zanimalo ga je tudi, zakaj je vnesen pogoj (v 8.
členu), da sofinanciranje ne velja za nove gradnje, saj je v tem primeru novograditelj v
neenakopravnem položaju napram drugim.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je predlagal spremembo prve alineje 8. člena pravilnika,
ki naj glasi: »Objekt, ki je priključen na vodovodno omrežje, ali ima lastno zajetje, ter se za njega
plačuje taksa za obremenjevanje vode.« Nadalje je predlagal tudi spremembo 6. člena pravilnika, ki
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naj glasi: »Višina sofinanciranja: - do 50% upravičenih stroškov za postavitev male komunalne
čistilne naprave oziroma največ 300,00 eur/PE.« Predlog je obrazložil z dejstvom, da je razlika, ali
stoji hiša sama (z na primer štirimi družinskimi člani), ali pa se nekaj hiš združi in skupaj zgradijo
čistilno napravo. Pripombo je podal tudi pisno, dokument je pred razpravo izročil direktorju
občinske uprave.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog
sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice
in člani občinskega sveta so nato soglasno (15 navzočih, od tega 15 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 184:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (prva obravnava).
Obravnava predloga pravilnika traja 30 dni.
K tč. 10: Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi. Iz
obrazložitve v gradivu je povzel nekatera določila Odloka o občinskih taksah v Občini Gornja
Radgona, ki določajo vsebino sklepa in vrednost točke ter v imenu predlagatelja predlagal
občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, ki glasi:
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (14 navzočih, od tega 14
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 185:
1. Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona znaša 0,0612 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
– lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.01.2014.
K tč. 11: Sklep o odpisu dolga iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja in poslovne
prostore v lasti Občine Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi. Izpostavila je
ugotovitve, ki so bile podlaga za izoblikovanje predloga sklepa in v skladu z mnenjem
informacijske pooblaščenke glede varovanja osebnih podatkov omenila le, da se predlaga odpis
neizterljivih terjatev za štiri fizične osebe, ki so umrle in za tri pravne osebe, ki več ne delujejo. V
imenu predlagatelja je občinskemu svetu predlagala, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Urška ZIERNFIELD je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Sklepa o odpisu dolga
iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja in poslovne prostore v lasti Občine Gornja Radgona
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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Župan je povabil navzoče k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podprl predlog sklepa in predlagal občinski upravi, da v
bodoče pristopa k tem izterjavam ažurneje ob poudarjanju zavedanja, da je vsak najemnik dolžan
plačevati najemnino oziroma se mora zavedati sankcij v nasprotnem primeru.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog
sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice
in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 186:
Odpiše se dolg iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja in poslovne prostore v lasti
Občine Gornja Radgona v skupni višini 71.019,93 EUR, in sicer:
− terjatve iz naslova najemnin za stanovanja v višini 32.160,37 EUR,
− terjatve iz naslova najemnin za poslovne prostore v višini 38.859,56 EUR.
ODMOR
Ob 16.00 uri je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.15 uri. Župan je
preveril prisotnost članic in članov občinskega sveta na seji in ugotovil, da je na seji navzočih 16
članic in članov občinskega sveta.
K tč. 12: Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2014
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Med drugim je
poudaril, da je program razdelitve sredstev na 11 različnih programov temeljito proučila in soglasno
potrdila tudi Komisija za izbor izvajalcev programa športa in v imenu predlagatelja je občinskemu
svetu predlagal, da letni program športa obravnava in sprejme.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Letnega programa športa v občini Gornja
Radgona za leto 2014 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (15 navzočih, od tega 15
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 187:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja
Radgona za leto 2014.
K tč. 13: Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Franc KNAUS, predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.d.,
ki je podrobno obrazložil način oblikovanja cene. Pri tem je navedel bistvena določila Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen, sprejete v letu 2012, ki določa način oblikovanja cene na podlagi
številnih predračunskih podatkov in analiz ter tudi sam postopek določanja cene. Izpostavil je
bistveno novost, in sicer, da se cene za uporabnike določajo na podlagi količine (volumna posod)
posameznih vrst odpadkov in novo možnost oddajanja odpadkov v zbirnem centru. Opisal je način
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akontiranja računov, poudaril, da je bilo izvedenih več sestankov s predstavniki občine, kjer so bile
upoštevane tudi vse izkušnje podjetja v občinah, kjer se takšen način zbiranja odpadkov že izvaja,
obrazložil je razliko med dosedanjim in predlaganim cenikom za uporabnike in pri tem poudaril, da
se nova cena ne spremeni, da ostaja na ravni cene za takoimenovano lastno posodo. Poudaril je, da
se obravnavana cena nanaša le na javno službo zbiranja odpadkov, da pa se posebej določa cena
obdelave odpadkov, ki spada v okvir določanja cene izvajalca javne službe CERO Puconci. Slednja
bo predvidoma nižja (zaradi zmanjšane obdelave odpadkov), cena zbiranja odpadkov (izvajalca
javne službe Saubermacher Slovenija) pa se ne spreminja oziroma bo za določena gospodinjstva še
nižja.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval Elaborat o
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe: zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme sklep v predloženi vsebini, z naslednjo dopolnitvijo:
- izvajalec javne službe se zaveže, da bo v najkrajšem možnem času informiral vse uporabnike
zgoraj navedene javne službe, glede uvajanja novega standarda in
- v najkrajšem možnem času se opravi razgovor med izvajalcem javne službe Saubermacher
Slovenija in upravljalcema stanovanjskih blokov, glede organizacije oz. izvajanja javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov pri stanovanjskih blokih.«
Nadalje je Miran DOKL, član občinskega sveta in predsednik odbora, predlagal, da se ta točka
obravnava po dvofaznem postopku iz naslednjega razloga: elaborat je bil poslan občini 10. 12.
2013, seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe pa je bila dne
11. 12. 2013, zato ni bilo časa, da se elaborat kompetentno obravnava, v tem času se je pojavilo tudi
veliko pripomb in pomislekov, želi pa, da s sprejetjem tega elaborata ugodimo čimvečjemu številu
občanov.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je uvodoma spomnil na predlog g. Stanka Rojka pri
točki sprejemanja dnevnega reda, katerega župan ni dal na glasovanje ter povedal, da se tudi sam
strinja s predlogom g. Rojka. Nadalje je postavil dve vprašanji, in sicer, kako je mogoče, da so
gospodinjstva prejela na domove program odvoza odpadkov za leto 2014 brez sklepa občinskega
sveta in kdo je s strani občine dogovarjal ceno brez sklepa občinskega sveta, glede na to, da je v
izhodiščih za oblikovanje cen za leto 2014 navedeno, da je bila podlaga za oblikovanje cene tudi
dogovor z Občino Gornja Radgona.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je uvodoma poudaril, da je obravnavano tematiko podrobneje
pregledal in mu je poznana, zaradi vsebine njegovega dela. Iznesel je svoja opažanja, in sicer: s
predlagano spremembo se cena za občane v stanovanjskih hišah del prevzemanja odpadkov
povišuje za 100 %, saj je bil prej odvoz izveden na vsakih 14 dni, zdaj bo izveden enkrat mesečno,
cena ostaja enaka. Sicer je kot pridobitev šteti možnost odlaganja papirne embalaže na domu in
urejen zbirni center, kljub temu pa so občani prikrajšani v segmentu zbiranja in odvoza komunalnih
odpadkov, plastične embalaže, prav tako pri zbiranju kosovnih odpadkov, nespremenjeno ostaja le
zbiranje nevarnih odpadkov (enkrat letno). Motijo ga različna merila in število odvozov mešanih
komunalnih odpadkov od individualnih gospodinjstev ter blokovno gradnjo. Podprl je predlog g.
Dokla, saj meni, da bi bilo nepremišljeno danes sprejeti dokončni sklep, predvsem v izogib
možnemu posledičnemu povzročanju še večje škode z metanjem odpadkov v potoke, obcestne jarke
in podobno. Menil je, da bo odvoz enkrat mesečno premalo, glede na njegove osebne izkušnje in še
poudaril, da bo v primeru zamenjave za večjo (240-litrsko) podražitev še večja (200 % oz. 300 %).
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Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, se je strinjal s povedanim predhodnih razpravljalcev.
Omenil je vsebino telefonskega pogovora s podjetjem Saubermacher, kjer so mu svetovali, da si
nabavi večjo posodo, če bo sedanja premajhna. Menil je, da na tak način ceno zelo povišamo.
Zlatko ERLIH, član občinskega sveta, je prav tako podprl predlog predsednika Odbora za varstvo
okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe. Uredba, ki ureja to področje ravnanja z
odpadki namreč hkrati odreja tudi ostala področja (urejanje voda, vodooskrba), kar pomeni, da se
bo potrebno v obdobju do meseca marca pogovarjati tudi o oblikovanju cene vode, cene omrežnine,
cene odvajanja voda itd. Menil je, da je prav, paket vseh teh cen, sprejeti skupaj. V uredbi so
predvidene tudi določene subvencije samo za določene skupine odjemalcev, zato meni, da je
potrebna širša razprava in obravnava.
Franc KNAUS, predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., je odgovoril na vprašanja in
pomisleke razpravljalcev. Poudaril je, da je potrebno na področje ravnanja z odpadki gledati
celoviteje. Podaril je, da se ob uvedbi zbiranja mešane embalaže (v letu 2010) cena, v dogovoru z
občino, ni dvignila, prav tako se ni dvignila cena ob uvedbi delovanja zbirnega centra, ki ima tako
investicijske kot obratovalne stroške, z vsem tem pa se je občanom omogočil višji standard.
Izpostavil je dejstvo, da ločevanje odpadkov zahteva Evropska unija oziroma Republika Slovenija z
namenom, da se dosežejo določeni rezultati na celotnem področju ravnanja z odpadki. Ni dovolj le
zbirati mešane komunalne odpadke vsak teden, vprašanje je tudi kakšne bi bile potem cene
obdelave teh odpadkov javnega podjetja CERO Puconci. Potrebno se je zavedati, da je ravno
zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov svoje poglavje, ki pa je vezano na količino
odpadkov. To frekvenco zmanjšanja mešanih komunalnih odpadkov oziroma večjega ločevanja in
odbiranja odpadkov se želi doseči in tako posredno vplivati na vse povzročitelje odpadkov, da se
doseže visok nivo zbiranja odpadkov. Poudaril je še, da je bilanca zbranih in odloženih odpadkov
tudi osnova za okoljsko dajatev, ki jo morajo plačati občine, ta pa se namenja za izgradnjo
regijskega centra v Puconcih. Izrazil je dvom, da se bo s preložitvijo odločanja o ceni kaj pridobilo
in seznanil z namenom, da se predvideva uvajanje zbiranja papirja v mesecu januarju in februarju
2014, ko bodo vsa gospodinjstva obiskana in obveščena s strani izvajalca javne službe o novem
načinu zbiranja odpadkov. Ob izpostavitvi pomembnega dejstva, da se bodo količine odpadkov
zmanjšale, količine za obdelavo pa povečale – brez povečanja cen za gospodinjstva in ob dvigu
kvalitete storitev, je še predlagal občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnavajo in sprejmejo v
predloženi vsebini.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je navedel primere zbiranja plastike in papirja v
sosednjih državah, nato pa poudaril, da pri nas občani te odpadke pridno zbiramo, nekdo jih drago
prodaja, mi pa za to ne dobimo nič.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je opomnil na spoštovanje poslovnika občinskega sveta
pri obravnavi te točke, ocenil predlog g. Mirana Dokla kot ustreznega, predlagal, da se razprava pri
tej točki zaključi ter podprl predlog g. Dokla.
Anton KAMPUŠ, župan, je povedal, da podatki CERO Puconci izkazujejo dejstvo, da so v 90 %
primerov kante za te odpadke na pol prazne, obenem pa je potrebno enkrat občane pohvaliti za tak
dosledni način zbiranja odpadkov.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog
sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice
in člani občinskega sveta so nato soglasno (16 navzočih, od tega 16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 188:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona in predlogom Sklepa o potrditvi cen storitev
13

obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v
občini Gornja Radgona.
Odločanje o navedeni zadevi se preloži na naslednjo sejo občinskega sveta.
K tč. 14: Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi. Iz
obrazložitve v gradivu je izpostavil razloge za pripravo sklepa in poudaril, da le-ti obenem
potrjujejo upravičenost podelitve statusa javnega dobra. V imenu predlagatelja je predlagal
občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 189:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so last Občine Gornja Radgona, in
sicer:
− Mestni park Gornja Radgona, Trate,
− Turistično športni center Trate Gornja Radgona,
− Mestna tržnica Gornja Radgona, Trg svobode,
− Pokopališče Gornja Radgona, Prežihova ulica,
− Pokopališče Negova,
− Črpališče Podgrad,
− Igrišče Spodnja Ščavnica.
K tč. 15:

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

K tej točki so v gradivu bili posredovani pisni odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in
članov občinskega sveta iz prejšnje seje, in sicer:
Ø odgovora na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Miroslava NJIVARJA;
Ø odgovori na tri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Milana NEKREPA;
Ø odgovori na tri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Stanislava ROJKA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Davida ROŠKARJA;
Ø odgovora na pobudo in vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Roberta ŽINKOVIČA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Branka KLUNA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Dušana ZAGORCA.
Nato je župan zaključil to točko dnevnega reda.
S tem je župan končal svoje izvajanje in ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in članom
občinskega sveta ter ostalim navzočim se je zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 16.55
zaključil 16. redno sejo občinskega sveta. Vsem prisotnim na seji ter vsem občankam in občanom –
preko medijev, je izrekel še voščilo ob prihajajočih praznikih.

ZAPISALA:
Simona BUDJA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/17
Datum: 31. 3. 2014

Informacija o delu projektne skupine in predstavitev idejne zasnove
blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine«
V letu 2013 je pričela delovati projektna skupina, sestavljena iz gospodarstvenikov in
predstavnikov javnega sektorja. Prizadevajo si uvesti enotno občinsko blagovno znamko
Gornja Radgona – mesto sejmov in penine. Občina Gornja Radgona je v širšem prostoru
prepoznavna po odličnih vinarjih in tradiciji sejmarstva, enotna blagovna znamka pa naj bi
povezala tako turistični, kulturni kot tudi industrijski segment. Uradno je skupino imenoval
župan, delovala pa naj bi največ dve leti. Pobudo za ustanovitev projektne skupine je dala
direktorica zavoda Kultprotur Gornja Radgona.
Projektna skupina je na sestanku 27. 3. 2014 po več usklajevanjih sprejela predlog logotipa
(izvedba: agencija Mediaspeed), iz katerega bi v prihodnosti gradili celostno grafično podobo.
V nadaljevanju bo z ustreznimi občinskimi splošnimi akti usklajen in sprejet Pravilnik o
uporabi blagovne znamke, katere skrbnik pa bo zavod Kultprotur Gornja Radgona. Blagovna
znamka bi bila javnosti uradno predstavljena predvidoma na gradu Negova v mesecu maju
2014.

Idejna zasnova celostne grafične podobe – razlaga:
Gornja Radgona – mesto sejmov in penine
Izhodišče
Gornja Radgona je obmejna občina, ki vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo, pripadajo
ji Ščavniška dolina in lepe vinorodne Radgonske gorice. Kot trg je omenjena že leta 1265, kot
mesto 1299, leta 1308 je pridobila avtonomijo. Dolgoletna zgodovina priča, da je še vedno
ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog kmetijska proizvodnja s predelovalno
industrijo. Vinogradništvo, penino po klasični šampanjski metodi pridelujejo že od leta 1852,
je še vedno tisto, po kateri je Gornja Radgona poleg sejmov najbolj prepoznavna.
Simbolika v heraldiki
Grb Občine Gornja Radgona je razdeljen na tri polja: zgornje levo polje je rumene barve z
vzhajajočim soncem in predstavlja sončno srečno deželo Slovenskih goric, zgornje desno
polje je bele barve z grozdom, kar pomeni ekološko značilnost pokrajine, spodnje polje je
modre barve s petimi valovitimi črtami in predstavlja mejno reko Muro.

Oblikovalske rešitve
Slogan MESTO SEJMOV IN PENINE natančno opredeljuje, kako se združujeta business &
pleasure. Zato je za celostno grafično podobo izhodišče poslovna tipografija, s katero se
izpisuje ime.
Osrednji grafični element predstavljata začetnici imena mesta. Črka g se vije okoli črke R.
To valovanje se nanaša na vse tri simbole iz grba. Tako na valujočo reko, kot božajoče sončne
žarke in seveda ovijajočo se vinsko trto.
Barvna paleta je sestavljena iz barv, ki jih tudi največji laiki povezujejo z Gornjo Radgono in
sicer zlata in srebrna v kombinaciji s črno osnovo.

PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK
Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012ZUPUDPP-A in 109/12) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 z dne 15. 10. 2006 in 47/08 z dne
1. 12. 2008) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji _____ redni seji, dne _______
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Gornja Radgona
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list
RS, št. 92/99, 101/01, 54/03, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54/09 – Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo
naselij Gornja Radgona in Radenci, na območju občine Gornja Radgona ter spremembe in
dopolnitve prostorskih aktov, 72/12, 73/12– Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni, 77/13 in 81/13 –
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno
obrtne cone Element Gornja Radgona), se v 7. členu črtata 3. in 7. točka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih.

Številka: 35003-8/1999
Datum:____________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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OBRAZLOŽITEV:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona – v nadaljevanju
PUP, je bil sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta, dne 28. 10. 1999. Pozneje je bil večkrat
spremenjen in dopolnjen.
V 7. členu Odloka so našteta območja oz. prostorski ureditveni akti, za katera prostorski
ureditveni pogoji ne veljajo in sicer pod točko 3 je navedeno območje zazidalnega načrta
Velclov vrt v Gornji Radgoni (Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 13/98, 17/98, 18/99
in 23/99) in pod točko 7 območje zazidalnega načrta za industrijsko cono v Gornji Radgoni
(Uradne objave, št. 17/86, 25/90, Uradni list RS, št. 6/96, 51/96 in Uradne objave Občine
Gornja Radgona, št. 15/98).
Odlok o Zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Velclov vrt« (Uradne objave, št. 25/88 in
Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 13/98, 17/98, 18/99 in 23/99) in Odlok o
novelaciji zazidalnega načrta »Industrijska cona Gornja Radgona« (Uradne objave, št.
17/86,in 25/90, Uradni list RS, št. 6/96, 51/96, 92/99 in Uradne objave Občine Gornja
Radgona, št. 15/98), sta prenehala veljati z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskem ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 14, z dne 1. 11. 2005) (v nadaljevanju Odloka o
zazidalnem načrtu). Iz navedenega izhaja, da sta z uveljavitvijo sprememb PUP-a v letu 2005
po izrecnem določilu prej omenjena odloka prenehala veljati. Za ti dve območji je začel
veljati PUP.
Občina je s strani ministrstva prejela dopis (nadzor zakonitosti), s katerim nas je ministrstvo
obvestilo o nepravilnostih, povezanih s sprejetjem Odlokov o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (PUP) in s
katerim so nam naložili, da sporne odloke o spremembah in dopolnitvah PUP-a v
predpisanem roku razveljavimo. Na podlagi dopisa ministrstva je občinski svet Občine Gornja
Radgona sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitev Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 72/12). Z omenjenim odlokom so prenehale
veljati vse spremembe PUP od leta 2004 naprej, torej tudi odlok, s katerim sta prenehala
veljati navedena Odloka o zazidalnem načrtu.
Problem je nastal, ker sta s spremembo PUP-a v letu 2005 prenehala veljati dva prej veljavna
prostorska akta in je za ti dve območji začel veljati PUP. Pojavlja se vprašanje, kateri
prostorski akt velja za območji, za kateri je prej veljala sprememba PUP, ki je bila naknadno
razveljavljena. Občina si je s strani Inštituta za javno upravo pridobila pravno mnenje, v
katerem pojasnjujejo stališče, da Odloka o zazidalnem načrtu, ki sta z uveljavitvijo
spremembe PUP-a v letu 2005 prenehala vejati, ne oživita samo zato, ker je v letu 2012
prenehal veljati Odlok, ki je bil podlaga prenehanju njune veljavnosti. Ministrstvo za
infrastrukturo se glede veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu v celoti strinja z mnenjem
Inštituta za javno upravo.
Od vseh navedenih prostorskih aktov velja le še Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Gornja Radgona, ki pa v 7. členu eksplicitno določa, da prostorski ureditveni
pogoji ne veljajo za območje zazidalnega načrta Velclov vrt v Gornji Radgoni in zazidalnega
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načrta za industrijsko cono v Gornji Radgoni, trenutno za ti dve območji ne velja noben
prostorski akt, ki bi bil podlaga za izdajanje gradbenih dovoljenj.
PUP v 1. odstavku 6. člena določa, da meja območja obdelave poteka po zunanjih mejah
katastrskih občin, ki so obenem meje Občine Gornja Radgona. Prostorski ureditveni pogoji
veljajo za celotno Občino Gornja Radgona, razen za posamezna območja znotraj meja
obdelave, ki se urejajo z drugimi prostorskimi izvedbenimi akti. S predlagano spremembo
PUP-a, se 3. in 7. točka 7. člena črtata, kar pomeni, da se ti dve območji nadalje urejata na
podlagi določil PUP-a oz. je PUP podlaga za izdajanje gradbenih dovoljenj.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
obravnava in sprejme v predlagani vsebini po skrajšanem postopku.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja
Radgona (skrajšani postopek).

Gornja Radgona, marec 2014

Pripravila:
Suzana GRAH, dipl. upr. org., l.r.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08- ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12ZPNačrt-B in 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/2013-Skl.US:U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in
št. 47 z dne 2.12.2008) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na ….. redni seji, dne …………
sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Gornja Radgona
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka,
ki so določene v programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Gornja Radgona (v
nadaljevanju: program opremljanja) in je na vpogled na sedežu občine.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
- obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
- skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih,
- preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po
posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
- podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki so razmerje med merilom parcele
in merilom neto tlorisne površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene
kategorije objektov ter način plačila komunalnega prispevka.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine
Gornja Radgona, ki bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost oziroma se
bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, omrežjem cest ali se
nahajajo na obračunskem območju urejenih javnih površin.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne
površine.

b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača
občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na
komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na
novo priključuje na komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.
d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja
priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se
financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive
zavezance.
f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi
objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST
ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne
površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih
parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na
katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom
namenjena za graditev objektov.
i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.
4. člen
(pomen kratic)
V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij

znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se
izračuna po standardu SIST ISO 9836
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost
faktor dejavnosti
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne infrastrukture
i
posamezna vrsta komunalne opreme
j
posamezno obračunsko območje
5. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu
programa opremljanja:
Karta 1 – vodovodno omrežje – pregledna karta obračunskega območja;
Karta 2 – kanalizacijsko omrežje – pregledna karta obračunskega območja;
Karta 3 – cestno omrežje – pregledna karta obračunskega območja;
Karta 4 – urejene javne površine – pregledna karta obračunskega območja.
(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v prvem odstavku tega člena, so
podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja.
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(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima
možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za
območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri
glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima
možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se
komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
6. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
- površina stavbnega zemljišča,
- neto tlorisna površina objekta,
- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
- namembnost objekta in
- izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
7. člen
(površina parcele)
(1) Površina parcele se za objekte, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov Občine
Gornja Radgona.
(2) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti se parcela za odmero komunalnega
prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(3) V primerih, ko parcela objekta ni določena, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi
kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
8. člen
(neto tlorisna površina objekta)
(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu
SIST ISO 9836. Za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se povzame iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka,
se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se
komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži
s faktorjem 2,0.
9. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta)
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem
območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
10. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim
omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno
oz. če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za
priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega
omrežja, objekt ni opremljen z obstoječim vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je
opremljen s cestnim omrežjem in mu je omogočena uporaba urejenih javnih površin v občini. Če
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mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega
omrežja, se šteje, da objekt ni opremljen z obstoječim cestnim omrežjem.
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem,
kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve
objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
11. člen
(faktor dejavnosti)
(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne
vrednosti faktorja dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki
urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega
pomena.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega
prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih
kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta

Kdejavnosti

Enostanovanjske stavbe
- enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
- dvostanovanjske stavbe
- tri- in večstanovanjske stavbe
- stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
Stanovanjske stavbe za posebne namene
- stanovanjske stavbe za posebne namene
Gostinske stavbe
- hotelske in podobne gostinske stavbe
- gostilne, restavracije in točilnice
- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Upravne in pisarniške stavbe
- stavbe javne uprave
- stavbe bank, pošt, zavarovalnic
- druge upravne in pisarniške stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
- trgovske stavbe
- sejemske dvorane, razstavišča
- bencinski servisi
- stavbe za druge storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij
- postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe
- garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
- industrijske stavbe
- rezervoarji, silosi in skladišča
Stavbe splošnega družbenega pomena
- stavbe za kulturo in razvedrilo
- muzeji in knjižnice
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
- stavbe za zdravstvo
- športne dvorane
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1,00
1,15
1,30
0,70
1,00
1,15
1,15
1,15
1,20
1,20
1,20
1,15
1,15
1,15
1,15

Oznaka v
klasifikaciji
objektov CC-SI
111
11100
112
11210
11221
11222
113
11300
121
12111
12112
12120
122
12201
12202
12203
123
12301
12302
12303
12304
124

1,00

12410

0,80

0,80
0,80
0,80

12420
125
12510
12520
126
12610
12620
12630

0,80

12640

0,90
0,90

0,80
Druge nestanovanjske stavbe
- stavbe za rastlinsko pridelavo
- stavbe za rejo živali
- stavbe za spravilo pridelka
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe
- stavbe za opravljanje verskih obredov
- pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
- kulturni spomeniki
- druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
- športna igrišča
- drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

12650
127
12711
12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740

0,70
0,70

24110
24122

Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je
faktor dejavnosti 1,00.
12. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
Obračunsko Skupni stroški
Komunalna oprema
območje
v EUR
1. Vodovodno omrežje
VO1
22.598.885
2. Kanalizacijsko omrežje
KA1
6.227.635
3. Cestno omrežje
CE1
43.218.995
4. Urejene javne površine
UP1
649.510

Obračunski
stroški v EUR
11.550.303
5.329.649
14.501.943
324.755

13. člen
(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine objekta)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem
preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno
komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 10. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
Obračunsko
Cp
Postavka
območje
(v EUR/m2)
1. Vodovodno omrežje
VO1
1,227
2. Kanalizacijsko omrežje
KA1
1,293
3. Cestno omrežje
CE1
1,363
4. Urejene javne površine
UP1
0,031

Ct
(v EUR/m2)
6,522
6,315
6,305
0,141

14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct)
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena
dela – ostala nizka gradnja«.
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III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za novo gradnjo objekta se izračuna tako, da se na podlagi obračunskih
območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oz. mu je
omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne
opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za
izračun:
KPij = Aparcela × Cpij × Dp + Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt
16. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne
vrste komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPij
(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
17. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta
na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave,
dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in
starim stanjem objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna v znesku razlike.
V nasprotnem primeru se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
KPi = KPnovo stanje objekta - KPstaro stanje objekta
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za
novogradnjo.
(3) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane
obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri
izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz
naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, se poleg
določb predhodnega odstavka tega člena upoštevajo tudi že plačane obveznosti iz naslova plačila
komunalnega prispevka v delu obračuna neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja že
plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja. Investitor mora ob
tem tudi predložiti projekt za odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v nasprotnem primeru (da ga investitor
predloži kot samostojen dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta predložiti tudi
gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta.
(5) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka
investicija izvedena oz. se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo, samo
za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oz. na njem temelječega odloka, ki
opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne parametre.
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IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po
uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega
odstavka, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je
potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od
upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti
obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je
potreben za odmero komunalnega prispevka.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se
izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.
19. člen
(izdaja odločbe o odmeri)
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
20. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev
pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S
pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti
zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor
sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh
pogodbenih strank.
21. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem
znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena
pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti
glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Komunalni prispevek se lastnikom obstoječih objektov, ki na novo pridobivajo kakšno vrsto
komunalne opreme lahko odmeri kot obročno plačilo v največ desetih (10) zaporednih mesečnih
obrokih. Zavezanec mora vlogo za obročno plačilo podati najkasneje v roku 15 dni od datuma
vročitve odločbe. V vlogi se navede razlog za obročno odplačilo ter število željenih obrokov.
Občinska uprava na podlagi priložene dokumentacije in argumentov določi število obrokov.
Zavezancu se obročno plačilo odobri ali zavrne z dopolnilno odločbo.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži
zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo
veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo
plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni. Zavezanec mora k
vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo
veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po
uradni dolžnosti.
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22. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na
komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe
priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
23. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za
izobraževanje (oznaka 1263 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in zdravstvo
(oznaka 1264) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
(3) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst
ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če gre za
objekt v splošnem javnem interesu in če tako s sklepom odloči župan. V tem primeru mora občina
oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do
tedaj veljavnih predpisih, v kolikor bi bil tak izračun za stranko ugodnejši.
25. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 47, dne 1.12.2008).
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalnem
časopisu Prepih.
Številka: 350-1/2008-U107
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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OBRAZLOŽITEV:
I. UVOD
Občina Gornja Radgona trenutno uporablja pri odmeri komunalnega prispevka svoj Odlok o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka iz leta 2008. Odlok je ves ta
čas solidno služil svojemu namenu, vendar pa je časovni razkorak takšen, da je potrebna njegova
posodobitev.
Glavni razlog je v spremembah na področju komunalne opreme, saj je Občina Gornja Radgona v
zadnjih letih izvedla več investicij v občinsko komunalno opremo, kar pomembno spreminja sliko
komunalne opremljenosti, ta pa je tudi podlaga za politiko glede komunalnega prispevka. V
prihajajočem obdobju ima občina tudi precej predvidenih projektov, ki v osnovnem odloku o
komunalnem prispevku, opisnem delu programa opremljanja in grafičnih prilogah niso bili zajeti,
ker jih takrat preprosto še ni bilo.
V vmesnem času je prišlo tudi do vzpostavitve ustaljene prakse, izdanih uradnih pojasnil in
interpretacij zakonodaje s strani Ministrstva in predlogov za izboljšave obstoječega odloka.
Nenazadnje pa se je spremenila tudi gospodarska klima v širšem prostoru.
Priprava novega odloka je tudi priložnost, da se spremeni nekatere parametre komunalnega
prispevka, dopolni občinsko prakso s smernicami in priporočili pristojnega ministrstva in postavi
sistem, ki bo primeren za lokalno okolje.
Novi odlok v povprečju ne prinaša sprememb glede višine komunalnega prispevka v občini,
zato pa redefinira območje, na katerem se pobira komunalni prispevek v skladu z zgrajeno
infrastrukturo. Delno so spremenjene tudi olajšave v smeri možnosti obračuna na več obrokov.
V programu opremljanja večinoma navajamo samo zbirne podatke o vrednosti komunalne opreme,
površinah objektov v občini in podobnih parametrih. Za temi zbirnimi podatki so narejene podrobne
analize, katerih obseg pa odločno presega ta dokument in so na voljo pri izdelovalcu dokumenta.
Osnova za odlok o komunalnem prispevku je po zakonu program opremljanja stavbnih zemljišč, ki
vsebuje potrebne strokovne osnove za določitev komunalnega prispevka. Program opremljanja se
prav tako sprejema v obliki odloka, običajna praksa pa je, da se glede na povezanost in prepletenost
sprejema program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka v enem odloku.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona
obravnava in ga sprejme v predlagani vsebini.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (prva
obravnava). Obravnava predloga odloka traja 30 dni.
Gornja Radgona, februar 2014
Pripravila:
Suzana grah, dipl. upr. org., l.r.
in TerraGIS, d. o. o.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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II. PROGRAM OPREMLJANJA
1. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA
1.1. Pojmi in kratice
NRP
NTP
KPi
Aparcela
Atlorisna
Dpi
Dti

načrt razvojnih programov občine;
neto tlorisna površina objekta;
komunalni prispevek za določeno vrsto infrastrukture;
površina parcele objekta;
neto tlorisna površina objekta;
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min 0.3, max 0.7)
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min
0.3, max 0.7)
Dpi + Dti = 1 Če odlok ne določi drugače je razmerje Dpi : Dti = 0,5 : 0,5
Kdejavnosti
Občina ima možnost določiti faktorje za posamezne dejavnosti. Če odlok ne
določi drugače, je faktor dejavnosti 1,0
Cpi
cena na m2 parcele za posamezno vrsto komunalne opreme na območju
opremljanja
Cti
cena na m2 neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto komunalne
opreme na območju opremljanja
1.3. Namen izdelave programa opremljanja
Program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme na podlagi Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US:U-I43/13-8) in v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur.l.RS
št. 80/07) ter Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l.RS št. 95/07) v
obliki odloka, ki vsebuje tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
Program opremljanja je osnova za izpeljavo Odloka o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje občine Gornja Radgona. S tem odlokom
občina pridobiva pravno podlago za izdajo odločb, kar je glavni namen izdelave programa
opremljanja.
Namen programa opremljanja je opisati obstoječo komunalno opremo občine, določiti
obračunska območja, t.j. območja na katerem se zagotavlja priključevanje na infrastrukturo
oziroma območje njene uporabe ter določiti merila in pogoje za izračun komunalnega
prispevka.
Občina ima sicer možnost v splošni program opremljanja vključiti tudi bodočo komunalno
opremo, vendar je v tem primeru obvezna navedba časovnega načrta in ustrezna
opredelitev v planskih dokumentih občine (načrt razvojnih programov) ter seveda izvedba
projekta. Običajna praksa je, da se za tovrstno komunalno opremo izdela poseben manjši
program, ki se ga izdela samo za to območje, samo za novo komunalno opremo in tedaj,
ko je zadeva aktualna. Taka rešitev se je izkazala za bolj primerno, saj je sicer zaradi
visokih finančnih vložkov pri gradnji komunalne opreme težko dajati napovedi za leta
vnaprej.
Program opremljanja za obstoječo infrastrukturo je izdelan za območje celotne občine in
določa pogoje ter merila za odmero komunalnega prispevka na območjih z že zgrajeno
komunalno infrastrukturo ter pogoje in merila za višino plačila stroškov v okviru
komunalnega prispevka.
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Program opremljanja vsebuje:
- obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
- izračunane skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah
komunalne opreme in obračunskih območjih,
- preračun obračunskih stroškov opremljanja na m2 parcele oz. m2 neto tlorisne
površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih
območjih.
1.4. Navedba občine, ki je predmet programa opremljanja
Občina Gornja Radgona leži na severovzhodu Slovenije, ob reki Muri in v dolžini 22 km
meji na sosednjo Avstrijo. Občina obsega Ščavniško dolino in vinorodne Radgonske
gorice. V Sloveniji so njene sosede občine Apače, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici,
Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana in Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Občina obsega 5 krajevnih skupnosti in 30 naselij, površina občine pa znaša 74,6 km². V
njej živi približno 8.600 prebivalcev, središče in največje naselje pa je seveda Gornja
Radgona.
Območje je v širši javnosti poznano predvsem po vinarstvu in mednarodnem kmetijskoživilskem sejmu, ki je največja tovrstna prireditev v Sloveniji.
1.5. Opis območja opremljanja
Program opremljanja je izdelan za območje celotne občine Gornja Radgona in določa
skupne in obračunske stroške za vso že zgrajeno komunalno opremo.
Program vključuje območja naselij:
Aženski Vrh, Črešnjevci, Gornja Radgona, Gornji Ivanci, Hercegovščak, Ivanjski Vrh,
Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Kunova, Lastomerci, Lokavci, Lomanoše, Mele,
Negova, Norički Vrh, Orehovci, Orehovski Vrh, Očeslavci, Plitvički Vrh, Podgrad, Police,
Ptujska cesta, Radvenci, Rodmošci, Spodnja Ščavnica, Spodnji Ivanjci, Stavešinci,
Stavešinski Vrh, Zagajski Vrh in Zbigovci.
V bodoče bo po sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta, v kolikor bo
natančno definirano območje opremljanja, imela občina za posamezno območje možnost
določiti poseben program opremljanja, v katerem bo določila posebna merila za odmero
komunalnega prispevka samo za to območje. V tem primeru bo za novo komunalno
infrastrukturo občina lahko sprejela posebna merila v ločenem programu opremljanja
samo za to območje, medtem ko bo za obračun komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo lahko (ne pa nujno) uporabila ta program oziroma spremljajoči odlok.
Površina stavbnih zemljišč je 11.862.999 m2, od česar je dejansko pozidanih 6.685.705
m2. Razliko predstavljajo nezazidljive površine v velikosti 1.223.951 m2 (za prometnice,
javne zelene površine, igrišča, pokopališča ipd...) in 3.953.343 m2 še nepozidanega
poselitvenega območja.
1.6. Podlage za izdelavo programa opremljanja
Pravno podlago za program opremljanja predstavljajo naslednji predpisi:
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09,
80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPPA, 109/12, 35/13 Skl.US:U-I-43/13-8)),
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-

Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur.l. RS št. 80/07) – v
nadaljevanju Uredba,
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS št. 95/07) – v
nadaljevanju Pravilnik in
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/2012-ZUJF).

Program opremljanja vsebuje v skladu z 2. odstavkom 9. člena Uredbe podlage za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
Ko se bo občina v prihodnosti odločila za gradnjo nove komunalne opreme na območjih ali
naseljih, ki sedaj še niso polno komunalno opremljena in ki bo natančno s finančno
konstrukcijo in terminskim planom opredeljena v proračunu in načrtu razvojnih programov,
bo lahko bodisi sprejela spremembo oz. dopolnitev programa opremljanja in odloka, s
katerim bo postavila merila za odmero komunalnega prispevka tudi za novopredvideno
komunalno opremo ali pa sprejela poseben program opremljanja samo za novo
komunalno opremo samo za določeno območje.

2. OPIS KOMUNALNE OPREME
V okviru programa opremljanja se pod pojmom komunalna oprema urejajo objekti, omrežja
in površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb in objekti grajenega
javnega dobra, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se
lahko prostorske ureditve izvedejo oziroma objekti služijo svojemu namenu.
S tem programom opremljanja se ureja vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje.
Ostale vrste komunalne opreme (ravnanje z odpadki, urejene javne površine) ostajajo
vsebinsko nespremenjene, medtem ko je pri cestah izvedena korekcija glede na navodila
ministrstva glede obravnave javne razsvetljave.
2.1. Opis stanja komunalne opreme
2.1.1. Vodovod
Javni vodovod je sistem vodovodov, objektov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki
se povezujejo v omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja preskrba s pitno vodo.
V občini Gornja Radgona se v celoti preko javnega vodovodnega sistema oskrbuje 27
naselij (od 30) v občini in še tri delno (Spodnja Ščavnica, Spodnji Ivanci in Očeslavci), kar
predstavlja skorajda celotno prebivalstvo. Izjema je naselje Gornji Ivanci in pa nekaj redkih
posameznih primerov objektov izven poselitvenega območja ki se še vedno oskrbujejo iz
lastnih virov.
Po tem kriteriju velja Občina Gornja Radgona za bolj zgledne slovenske občine, saj ima
urejeno vodooskrbo za večino prebivalstva.
Za javno vodooskrbni sistem občine je značilna razvejanost in opazna heterogenost
vodov, na nekaterih odsekih pa tudi dotrajanost vodovodnega sistema. Pri tem velja
izpostaviti tudi opazno geografsko razgibanost občine, z veliko razpršene gradnje in
številnimi zaselki. V preteklosti je problem predstavljala tudi kvaliteta vode, kar ob
razmeroma nizki gostoti prebivalstva, glede na število naselij, pomeni visoke stroške
obratovanja in težavno vzdrževanje sistema. Stanje bi se moralo precej izboljšati po
izvedbi projekta vodooskrbe v SV Sloveniji t.j. projekta »Oskrba prebivalstva s pitno vodo
in varovanje vodnih virov Pomurja – vodovodno omrežje za sistem C« v okviru katerega
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gre za povezavo za vodovod Črešnjevska vas v dolžini 1070 m, vodovod VH Ptujska cesta
– Stavešinci v dolžini 3.590 m, vodovod Stavešinci – Očeslavci (1.892 m) in vodovod
Stavešinci – Sp. Ivanjci (2.212 m). Projekt je po dolgotrajnem odlašanju septembra 2013
vendarle prešel v fazo izvedbe. S tem bo večina prebivalstva občine dobila urejeno
vodooskrbo. V zadnjih letih je bilo izvedenih tudi več manjših vodovodnih projektov, ki pa
so prav tako prispevali k izboljšanju omrežja.
Dolžina celotnega javnega vodovodnega sistema v občini je 169.635 m. Kljub temu, da so
bili opazni deli omrežja v zadnji dekadi obnovljeni ali zgrajeni povsem na novo pa je še
vedno večina omrežja starejšega od 40 let.
Glede na material je struktura omrežja sledeča:
Material
Dolžina
lito železo
28,42
nodularna litina
8.174,86
polietilen
118.903,63
polivinil klorid
303,77
neznano
42.224,38
Skupaj
169.635,07
Struktura omrežja glede na tip voda je sledeča:
Vrsta omrežja
Dolžina
magistralno omrežje
7.878,30
primarno omrežje
5.155,21
sekundarno omrežje
154.630,89
terciarno omrežje
1.970,67
Skupaj
169.635,07
Glede na premer cevi je struktura sledeča:
Premer cevi
Dolžina
0,01
181,67
0,02
817,31
0,03
45,88
0,03
34.951,17
0,04
12.237,08
0,05
6.109,88
0,06
14.163,37
0,08
48,60
0,09
7.046,93
0,10
17.570,27
0,11
7.608,84
0,12
2.135,69
0,13
477,92
0,15
5.270,04
0,20
2.030,31
0,25
145,97
0,29
26.724,24
0,30
4.254,93
0,32
456,97
13

0,40
0,50
0,63
0,75
0,80
0,90
Skupaj

10.534,06
2.587,07
2.781,47
1.040,22
3.658,78
6.756,40
169.635,07

2.1.2. Kanalizacijsko omrežje
Javna kanalizacija je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih
tehnoloških naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se
zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb. Objekti in naprave
javne kanalizacije so lokalna komunalna oprema, medtem ko priključki stavb na javno
kanalizacijo ter pretočne in nepretočne greznice niso objekti javne kanalizacije.
Ko obravnavamo kanalizacijsko omrežje imamo v mislih fekalno kanalizacijo in mešano
kanalizacijo, medtem ko je meteorna kanalizacija obravnavana kot sestavni del cestnega
omrežja.
Vsebinsko v poglavje o kanalizaciji sodijo tudi čistilne naprave. Trenutno sicer obstaja
samo ena kontejnerska za dva bloka za 500 PE, medtem ko je v izvedbi centralna čistilna
naprava, ki naj bi bila končana do konca 2015 in imela 8.800 PE. Slednja sicer ni
vključena v ta program opremljanja, ker še ne obratuje, navedba je zgolj informativna.
V občini Gornja Radgona je glede na kataster gospodarske javne infrastrukture že
zgrajenih 28.519 m kanalizacijskih vodov v mešanem sistemu in še 10.716 m ločenih
fekalnih kanalov, skupaj 39.235 m, praktično vsi med njimi gravitacijski.
Novejši vodi so večina iz PVC (polivinil klorida). Starejši vodi so skoraj brez izjeme iz
salonita ali betona.
Starejši del omrežja izvira večinoma iz 70. let prejšnjega stoletja, novejši pa je bil zgrajen
večinoma od leta 2010 dalje. Vmes gradnje kanalizacije razen nekaj krajših sekundarnih
vodov skorajda ni bilo.
Omrežje obsega naselja oz. dele naselij Črešnjevci, Gornja Radgona, Hercegovščak,
Mele, Negova, Norički vrh in Podgrad.
Občani, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje večinoma rešujejo
ta problem z uporabo greznic oz. v zadnjih letih z malimi čistilnimi napravami, kar pa
seveda ne sodi pod javno infrastrukturo in zato ne more biti predmet komunalnega
prispevka. Zaradi poroznega terena in primerov, kjer greznice niso zgrajene strokovno ali
vzdrževane na primeren način, pa je nadaljnja gradnja kanalizacijskega omrežja potrebna.
2.1.3. Ceste
Program opremljanja ureja občinsko cestno omrežje v občini Gornja Radgona in preko
njega obračunava komunalni prispevek za že opremljena območja.
Javno cestno omrežje se, po Zakonu o javnih cestah na področju občine deli na:
- državno cestno omrežje in
- občinsko cestno omrežje.
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Državne ceste so v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSC). Četudi so
občine dolžne na svojem območju vzdrževati določene elemente državne ceste, kategorija
državnih javnih cest ne spada v stroške, ki se obračunavajo s komunalnim prispevkom.
Financiranje izgradnje občinskih javnih cest je v pristojnosti občin in se financira iz
komunalnega prispevka oz. drugih virov. Občinske javne ceste se v občini Gornja
Radgona delijo na:
- lokalne ceste – LC in
- javne poti – JP.
Od katerih se LC na območju mest in naselij z uvedenim uličnim sistemom delijo na LZ in
LK.
Pomen posamezne kategorije občinske ceste je določen v Zakonu o javnih cestah. Tako
za občinske ceste velja:
- LC je občinska cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali
naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa
na javne ceste enake ali višje kategorije,
- LZ je občinska cesta, ki je namenjena zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz
posameznih območij ali četrti mest in delov naselih, na ceste višjih kategorij,
- LK je občinska cesta, ki je kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjena dostopu
do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne
gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih
območjih ali četrtih mest in delih naselij,
- JP je občinska cesta, ki ne izpolnjuje elementov, ki so predpisani za LC ali pa je
namenjena samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne in vaške
ceste ali poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ali podobno),
- nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna
cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, ki jih v skladu s predpisi
o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te
prometne površine.
Dolžine cestnega omrežja v občini so naslednje:
- lokalne ceste (LC) – 60.825 m,
- lokalne mestne ali krajevne ceste (LK) – 5.236 m,
- lokalne ceste za navezovanje na ceste višjih kategorij (LZ) – 5.095 m in
- javne poti v naseljih in med naselji (JP) – 139.085 m.
- Skupaj 210.241 m.
Po znanih podatkih je od tega 143.715 m asfaltiranih, preostanek makadamskih poti pa
predstavljajo predvsem javne poti na obrobju občine.
V sklopu cest je zajeta tudi vsa javna razsvetljava (t.j. 799 svetilk), avtobusna postajališča,
hodniki za pešce in meteorna kanalizacija v cestnem telesu.
2.1.4. Urejene javne površine
Urejene javne površine predstavljajo tako površine, pri katerih je bil s strani občine
potreben poseben vložek (npr. cvetlične grede, parkirišča, nasadi drevja in grmičevja ipd.)
kot tudi drobna urbana oprema (klopi, koši za smeti, korita za rože...).
Konkretno je v občini 15.690 m2 javnih parkirišč in drugih urejenih javnih površin, ki niso
del cest, 5.233 m2 pešpoti, stopnic in podobnih površin, ki niso del cest, zasajenih je bilo
625 dreves, 54 kosov grmičevja, 271 kosov nizkega grmičevja in 670 m žive meje,
postavljenih 47 korit za rože, 91 malih košev za smeti in 58 klopi ter urejenih 63 m2
cvetličnih gred.
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2.1.5. Javna razsvetljava
Javna razsvetljava kot taka sicer predstavlja grajeno javno dobro, vendar jo po navodilih
ministrstva vključujemo v program opremljanja kot sestavni del cestnega omrežja in ne kot
posebno postavko in je posledično na tem mestu podrobneje ne obravnavamo.
Obstoječa javna razsvetljava je v tehničnem smislu razmeroma heterogena z lučmi
različnih oblik, različnih velikosti drogov in datumov postavitve, ki se raztezajo skozi daljše
obdobje. Večina svetilk je znotraj naselij, nekaj pa jih je tudi na obrobju ob povezovalnih
cestah.
2.1.6. Ravnanje z odpadki
Vsa naselja v občini imajo urejeno ravnanje z odpadki, kar pomeni odvoz na deponijo oz.
zbirni center. Ker gospodarsko javno službo v občini izvaja izbrani koncesionar se za to
postavko ne pobira več komunalni prispevek.
2.2. Obračunska območja obstoječe komunalne opreme
Obračunsko območje je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na
komunalno opremo oziroma območje njegove uporabe. Celotno območje, ki se opremlja
na podlagi investicije je lahko razdeljeno na več obračunskih območij, če območje
investicije zajema več geografsko in funkcionalno zaokroženih območij z ločenimi območji
možnega priključevanja. Hkrati pa velja tudi priporočilo iz Uredbe, ki pravi, da se »za
komunalno opremo s statusom grajenega javnega dobra praviloma določi eno obračunsko
območje za posamezno komunalno opremo na celotnem območju občine«. To je bil tudi
sistem, ki je bil v veljavi že do sedaj in ga v tem programu opremljanja ne spreminjamo.
2.2.1. Vodovod
Občinsko vodovodno omrežje s svojo zgradbo sicer omogoča vzpostavitev več
obračunskih območij, vendar pa je vprašanje smiselnosti te odločitve, saj za mnoge vode
niso znani ustrezni tehnični podatki, na podlagi katerih bi lahko dovolj strokovno opravili
diferenciacijo. Prav tako bi se pokazalo, da je gostota infrastrukture najgostejša znotraj
samega naselja Gornja Radgona in obratno, da je infrastruktura pričakovano dražja v
okolici, kjer so vodi daljši, porabnikov pa manj. V končni fazi pa vsi porabniki enako
dobivajo vodo iz pip in se ne sprašujejo, kako daleč je tekla do njih. Iz tega razloga
obravnavamo samo eno obračunsko za vodovod.
Obračunsko območje za vodovod obsega naselja ali dele naselij: Aženski Vrh, Črešnjevci,
Gornja Radgona, Hercegovščak, Ivanjski Vrh, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh,
Kunova, Lastomerci, Lokavci, Lomanoše, Mele, Negova, Norički Vrh, Orehovci, Orehovski
Vrh, Očeslavci, Plitvički Vrh, Podgrad, Police, Ptujska cesta, Radvenci, Rodmošci,
Spodnja Ščavnica, Spodnji Ivanjci, Stavešinci, Stavešinski Vrh, Zagajski Vrh in Zbigovci.
V omenjenih naseljih imajo občani vodo iz vodovoda, ki sodi med gospodarsko javno
infrastrukturo, se pravi ima javni status in se zanj sme obračunavati komunalni prispevek.
Prebivalci, ki se oskrbujejo z vodo iz zajetij, ki niso javna, niso zavezanci za plačilo
komunalnega prispevka.
Pri delitvi obračunskega območja ne delamo razlike med primarnim in sekundarnim
vodovodnim območjem, ampak ga obravnavamo kot celoto.
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2.2.2. Kanalizacija
Tako kot pri vodovodu imamo tudi pri kanalizaciji eno obračunsko območje. Glavni razlog
leži v solidarizaciji med posameznimi naselji znotraj občine in relativno majhnimi razlikami
iz vidika kvalitete komunalne opreme med različnimi naselji. Tudi z vidika končnih
uporabnikov je le-tem praviloma povsem vseeno, ali so na nekem ločenem lokalnem
sistemu ali pa so v sklopu večjega omrežja, za njih je glavno, da so na kanalizacijo
priklopljeni. Kako in kam gredo odplake naprej pa jih praviloma ne zanima.
Javno kanalizacijsko območje predstavlja en sistem, ki ga obravnavamo kot enotno
obračunsko območje, kar pomeni, da so osnove za komunalni prispevek po celotni občini
enake.
Kanalizacijski sistem je prisoten v naseljih ali delih naselij Črešnjevci, Gornja Radgona,
Hercegovščak, Mele, Negova, Norički vrh in Podgrad.
Na območjih, kjer je že zgrajeno omrežje in je priključitev tehnično možna, je priključitev
obvezna. V primeru, da se kakšen objekt nahaja v naselju, ki je opredeljeno kot
obračunsko, pa priklop ni možen, se komunalni prispevek za kanalizacijo seveda ne plača.
2.2.3. Ceste
Obračunsko območje občinskih cest so v osnovi vsa območja, ki imajo že urejen dostop
do občinskih javnih cest ali pa je ta dostop možno zgraditi brez širitve samega omrežja
občinskih cest. V kolikor ima posamezna parcela dostop neposredno na državno cesto, se
takšno območje prav tako umesti v obračunsko območje občinskih cest, saj se občinske
ceste že v osnovi šteje med t.i. kolektivno komunalno opremo, za katero je značilno, da ni
možno oziroma je težko določiti konkretnega uporabnika.
Koncept postavitve obračunskih območij za cestno omrežje je posledično drugačen kot pri
komunalnih vodih, saj privzemamo, da je v osnovi celotno cestno omrežje javno in
namenjeno vsem in ga kot takega tudi lahko vsi uporabljajo, pri čemer je težko določiti,
točno kateremu naselju pripadajo ceste in javne poti, ki potekajo med posameznimi
poselitvenimi območji, saj jih neovirano uporabljajo vsi in posledično ne bi bilo primerno,
da zanj uporabniki plačujejo različne komunalne prispevke. Občina Gornja Radgona sodi
po številu prebivalstva med srednje velike slovenske občine, samo naselje Gornja
Radgona pa kljub cca. 3500 prebivalcem vendarle ne predstavlja tako izrazit populacijski
center, da bi ga veljalo posebej izpostavljati, ampak je močno povezan s svojo periferijo. Iz
tega vzroka je smiselno, da celotno območje občine predstavlja eno obračunsko območje.
2.2.4. Javna razsvetljava
Za razliko od cestnega omrežja pri javni razsvetljavi ne moremo govoriti o kvaliteti le-te
ampak lahko zgolj ugotavljamo, ali je oz. ali je ni.
Nekatere svetilke javne razsvetljave so tudi izven meja naselij na pomembnejših cestah.
Vsa javna razsvetljava je vsebinsko vezana na cesto in je glede na navodila pristojnega
ministrstva kot grajeno javno dobro vključena v komunalni prispevek pri cesti in nima svoje
postavke in svojega obračunskega območja
2.2.5. Urejene javne površine
Gre za površine, ki so v osnovi namenjene vsem uporabnikom, ne glede na to, kje
dejansko se površine fizično nahajajo. Iz tega razloga obravnavamo celotno občino kot
eno obračunsko območje.
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2.3. Površine obračunskih območij
Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine
vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah.
Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine, pri čemer
predpostavljamo enako raven pozidanosti kot na območju, ki je že pozidano.
Kot vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, se
upošteva površina zemljiških parcel, na katerih je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno
graditi. Tako dobljena vrednost se zmanjša za površine namenjene objektom grajenega
javnega dobra. Na enak način so ocenjene tudi dopustne še nepozidane površine, kjer je
predpostavljen enak delež parcel za grajeno javno dobro (na njih ni zavezancev in ne
sodijo v izračun), kot pri že pozidanem območju.
2.3.1. Vodovod
Površine obračunskega območja za vodovod so naslednje:
Obračunsko območje
Površina
parcel
(v m2)
ni opremljeno z javnim vodovodom
1.229.215
1 – vodovodno omrežje
(pozidane površine)
6.003.112
1 – vodovodno omrežje
(dopustne še nepozidane površine)
3.406.721
Skupaj opremljene površine
9.409.833

Neto tlorisna
površina (v
m2)
529.282
1.129.768
641.135
1.770.903

2.3.2. Kanalizacija
Površina obračunskega območja za kanalizacijo je naslednja:
Obračunsko območje
Površina
Neto tlorisna
parcel
površina (v
2
(v m )
m2)
ni opremljeno z javno kanalizacijo
6.517.868
1.456.192
2 – kanalizacijsko omrežje
(pozidane površine)
2.954.081
604.978
2 – kanalizacijsko omrežje
(dopustne še nepozidane površine)
1.167.099
239.015
Skupaj opremljene površine
4.121.180
843.993
2.3.3. Ceste
Površine obračunskega območja za ceste so naslednje:
Obračunsko območje
Površina
parcel
(v m2)
3 – cestno omrežje
(pozidane površine)
6.685.705
3 – cestno omrežje
(dopustne še nepozidane površine)
3.953.343
Skupaj
10.639.048
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Neto tlorisna
površina (v
m2)
1.445.464
854.721
2.300.185

2.3.4. Urejene javne površine
Površine obračunskega območja za ravnanje z odpadki so naslednje:
Obračunsko območje
Površina
Neto tlorisna
parcel
površina (v
(v m2)
m2)
4 – urejene javne površine
(pozidane površine)
6.685.705
1.445.464
4 – urejene javne površine
(dopustne še nepozidane površine)
3.953.343
854.721
Skupaj
10.639.048
2.300.185
Bralca prijazno opozarjamo, da so površine pri postavkah: ceste in urejene javne površine
enake zato, ker obračunsko območje predstavlja celotna občina.
2.4. Skupni stroški komunalne infrastrukture
Skupni stroški so opredeljeni v Uredbi o vsebini programa opremljanja:
»Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo
posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.«
Skupni stroški se za vsako vrsto komunalne opreme določijo na enega izmed naslednjih
načinov:
- »na podlagi dejanskih stroškov investicije,
- na podlagi investicijske dokumentacije projekta ali na osnovi sredstev, ki so v
proračunu rezervirani za dograditev projekta v tekočem ali naslednjem letu,
- na podlagi evidenc iz poslovnih knjig, ki jih vodijo neposredni proračunski porabniki,
- na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove
opreme, ki je po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno
raven oskrbe.«
Občina sama določi tisti način ugotavljanja skupnih stroškov, za katerega meni, da
predstavlja realno vrednost. Glede na to, da v tem programu opremljanja obravnavamo
tudi infrastrukturo, ki je stara desetletje in več, je edina možna metoda za pridobitev
ustreznih podatkov metoda iz četrte alineje v kombinaciji z ostalimi metodami, kjer je to
možno.
Pri tem je uporabljena formula iz 15. člena uredbe:
S(ij) = L(ij) x Cm(i)
pri čemer oznake pomenijo
S(ij)

višina skupnih stroškov za določeno vrsto komunalne infrastrukture na
obračunskem območju
L(ij) dolžina voda posamezne vrste komunalne opreme oziroma površina javne površine
na obračunskem območju
Cm(i) skupni strošek za dolžinski oziroma kvadratni meter izvedbe posamezne vrste
komunalne opreme
V primerih, kjer niso znane natančne cene izgradnje, je v skladu z zakonom uporabljena
zgoraj opisana metoda.
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V nalogi so zajeti vsi trenutno dosegljivi podatki o obstoječi komunalni opremi, predvsem iz
obstoječih katastrov upravljavcev in občine. V tej fazi so skupni stroški določeni za vso
obstoječo komunalno opremo, ne glede na način financiranja izgradnje le-te.
2.4.1. Vodovod
Stroške vodovodnega omrežja izračunamo s seštetimi dolžinami vodov, katerim
predpostavimo gradbene stroške izgradnje po posameznih presekih. Pri tem upoštevamo
tudi tehnične podatke (premer, globina ipd.) za vode, kjer so le-ti poznani. Večji presek
cevi pomeni posledično tudi večjo globino, kar oboje prispeva k višjemu strošku. Za vode,
za katere so nam poznani stroški izgradnje je upoštevan točen znesek, za ostale pa je
podana ocena.
Za določitev stroškov je bil uporabljen kataster vodovodnega omrežja, kot metoda pa je
bila uporabljena metoda množičnega vrednotenja, pri čemer je bila uporabljena kot
osnovna predpostavka III – IV. kategorija zemljine ter 1,2 m povprečne globine izkopa.
Uporabljene vrednostne predpostavke so bile sledeče:
Profil
Profil (mm) Vrednost (EUR/m1)
ϕ 63
100,57
ϕ 90
105,87
ϕ 110
106,33
ϕ 140
112,12
PVC
ϕ 160
112,78
ϕ 225
120,49
ϕ 280
125,17
ϕ 315
131,45
ϕ 400
142,34
Profil

PE

Profil
DUKTIL

Profil (mm)
ϕ 25
ϕ 32
ϕ 40
ϕ 50
ϕ 63
ϕ 75
ϕ 90
ϕ 110
ϕ 125
ϕ 140
ϕ 160
ϕ 180
ϕ 200
ϕ 225
ϕ 250
ϕ 280
ϕ 315
ϕ 355
ϕ 400

Vrednost (EUR/m1)
90,54
90,69
91,04
101,61
102,57
108,61
110,20
112,76
114,87
122,44
126,21
130,49
140,25
147,05
154,25
164,52
182,57
204,54
225,00

Profil (mm)
ϕ 80

Vrednost (EUR/m1)
97,22
20

ϕ 100
ϕ 125
ϕ 150
ϕ 200
ϕ 250
ϕ 300
ϕ 350
ϕ 400
ϕ 500

98,30
100,80
108,06
118,42
128,98
141,03
163,67
171,94
200,38

Pri vrednotenju je upoštevana tudi vsa ostala vodovodna infrastruktura (hidrantno omrežje,
črpališča, naprave za dvigovanje ali reduciranje tlaka vode na omrežju, naprave za
čiščenje in pripravo vode na omrežju, vodohrani ipd.)
Tehtana aritmetična sredina cene vodovodnih vodov ob upoštevanju navedenih osnovnih
predpostavk znaša 133,22 EUR/m, pri čemer je v ceni že vključena tudi navedena ostala
vodovodna infrastruktura.
Skupni stroški za vodovod so ocenjeni na 22.598.885 EUR.
2.4.2. Kanalizacija
Strošek kanalizacije izračunamo na enak način kot za vodovod, s tem, da je kanalizacija v
povprečju mlajša, kar omogoča natančnejšo oceno. Žal je izgradnja kanalizacije tudi
bistveno dražja od vodovoda – to posebej velja za primarne kolektorje – tako da kljub
temu, da je dolžina kanalizacijskih vodov skoraj štirikrat krajša od vodovoda, sam strošek
izgradnje ne zaostaja tako močno.
Za omrežje novejšega datuma so poznane točne vrednosti iz investicijske dokumentacije.
V vrednosti ne zajemamo nove centralne čistilne naprave, ker se je izgradnja šele dobro
začela in čistilna naprava še ni operativna.
V zadnjih letih so bili npr. izvedeni naslednji občinski vložki v javno kanalizacijsko omrežje:
- izgradnja kanalizacije Mele, leto 2011, v vrednosti 77.815,97 EUR,
- kanalizacija Ulica pod gozdom, leto 2008 v vrednosti 133.981,04 EUR,
- kanalizacija Trplan, leto 2008, v vrednosti 85.638,87 EUR,
- sekundarno kanalizacijsko omrežje Gornja Radgona:
• Leto 2009 v vrednosti 131.921,50 EUR,
• Leto 2010 v vrednosti 747.247,31 EUR,
• Leto 2011 v vrednosti 212.818,14 EUR,
• Leto 2012 v vrednosti 126.581,70 EUR
Tako kot pri vodovodu so tudi pri kanalizaciji za vrednotenje starejših vodov upoštevane
dolžine vodov s predpostavljenimi gradbenimi stroški izgradnje po posameznih presekih z
upoštevanjem znanih tehničnih podatkov. Tudi tu je uporabljena metoda množičnega
vrednotenja z zemljino kategorije III-IV in povprečno globino izkopa 1,5 m. Vrednost
izgradnje komunalne opreme se je v nadaljevanju določila še od premera kanalizacijskega
voda:
Profil (cm)
do 16
25
30
40
50

Vrednost (EUR/m1)
145,33
151,94
158,54
165,15
171,76
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Poleg cevovodov je upoštevana tudi vsa ostala kanalizacijska infrastruktura (jaški,
peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča ipd.) na javnih delih kanalizacijskega omrežja.
Ob upoštevanju navedenega je tehtana aritmetična sredina cene kanalizacijskih vodov
158,72 EUR/m za dolžinski meter omrežja
Skupni stroški za kanalizacijo in pripadajoče čistilne naprave so tako ocenjeni na
6.227.635 EUR.
2.4.3. Ceste
K cestam se poleg samih cest oz. cestišča šteje še: meteorno kanalizacijo, prometno
signalizacijo, javno razsvetljavo, avtobusna postajališča, hodnike za pešce, parkirišča
ipd... Pri cestah oz. cestišču je upoštevana tudi vrednost odkupa zemljišč.
Pri določanju vrednosti cestnega omrežja so upoštevani znani tehnični podatki.
Upoštevano je tudi, da je v občini znaten del prometnih površin (+66 km predvsem javnih
poti) še vedno makadamskih.
Občina Gornja Radgona glede na svojo velikost in število naselij po dolžini cestnega
omrežja do neke mere odstopa od siceršnjega slovenskega povprečja, predvsem v smislu,
da veliko število naselij in zaselkov pripomore k temu, da je dolžina cestnega omrežja
nadpovprečna. Posledica tega pa je tudi to, da vrednostno v sklopu celotne infrastrukture
cesta pričakovano pomeni najvišjo postavko.
Skupne stroške sestavljajo:
1. Stroški zemeljskih del
Pri določitvi gradbenih stroškov za ceste je za asfaltiranje ceste upoštevan izkop
globine 1 m ter nasutje lomljenca, s ceno 6,74 €/m²; za makadam se izkop ne upošteva.
Dejstvo je, da se v preteklosti niso gradili »pravi makadami«, katerih zgornji ustroj ne
sega v globino enega metra, ampak makadam v tem primeru pomeni tampon, posut
preko zemljišča. Iz tega sledi, da strošek izkopa za makadam ni upoštevan.
Da je bila določena vrednost zemeljskih del na enoto širine ceste, se je navedeni
znesek pomnožil s širino ceste + 1 meter obojestransko, iz česar je bil pridobljen
podatek o stroških zemeljskih del na dolžinsko enoto posamezne ceste.
2. Stroški izgradnje zgornjega ustroja
Cena izgradnje zgornjega ustroja je sestavljena iz stroškov izgradnje obrabne plasti,
zgornje vezane plasti in spodnje nevezane plasti – tampona v odvisnosti od prometne
obremenitve. Za asfaltni sloj je bila predpostavljena srednja prometna obtežba voziščne
konstrukcije (asfalt 6 cm + 3 cm) na dobro raščenih tleh s stroškom izvedbe 31,91 €/m²
ter 17,30 €/m² za izvedbo makadama. Za izvedbo tlakovane ceste je privzet strošek
36,78 €/m². Za betonsko vozišče pa je strošek izgradnje m² enak strošku izgradnje
asfaltnega sloja.
3. Vrednost zemljišča
Za vse občinske ceste se privzame, da so javno dobro. Ceste, ki v naravi še niso
vpisane kot javno dobro, je potrebno na način, določen z zakonodajo pridobiti in vpisati
v zemljiško knjigo kot javno dobro.
4. Strošek signalizacije
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Semaforizacija in ostala prometna signalizacija predstavlja del cestne opreme, zato je
šteta k skupni vrednosti občinskih cest, katera se za občinske ceste ocenjuje v višini 4
% vrednosti voziščne konstrukcije.
5. Posredni stroški gradnje
Posredni stroški gradnje predstavljajo stroške izdelave projektne dokumentacije,
raziskav ter ostale stroške in se določijo na podlagi pravilnika za določanje minimalnih
cen. Vrednost posrednih stroškov za primer občinskega cestnega omrežja se ovrednoti
v višini 8 % od vrednosti voziščne konstrukcije.
6. Ovrednotenje objektov
Ovrednotijo se vsi objekti (mostovi), ki so vpisani v banki cestnih podatkov. Vrednost
objektom je določena na podlagi povprečne tržne cene izgradnje m² objekta. Tako je za
vse objekte privzeta cena 1.800 €/m².
7. Ovrednotenje pločnikov
Pločniki v naseljih se ovrednotijo posebej. Za vrednost m² pločnika je privzeta vrednost
enoslojnega asfaltiranja, z zaključnim robnikom; to je 26,77 €/m² asfaltiranja in 25,96
€/m² izvedbe robnika.
Tabela: Normirani stroški, ki določajo vhodne podatke za določitev skupnih stroškov
prometne infrastrukture
Vrsta stroška
Normirani strošek
Vrednost obrabnega sloja za asfaltne ceste in
31,91 €/m²
izvedbo betonskega vozišča
Tlakovano vozišče
36,78 €/m²
Makadam
17,30 €/m²
Zemeljska dela za asfaltiranje ceste, v globini 1 m;
6,74 €/m²
raven srednje raščen teren
Strošek enostavne signalizacije na asfaltnih cestah
4 % vrednosti VK
Posredni stroški gradnje
8 % vrednosti VK
Objekti na cestah (mostovi)
1.800 €/m²
Pločniki – asfaltiranje
26,77 €/m²
Pločniki – izvedba robnika
25,96 €/m
V uradnih evidencah cestnega omrežja je evidentirano tudi omrežje meteorne kanalizacije
(v cesti in samo za cesto), pri čemer je določena enotna referenčna cena 71,24 EUR/m.
V nekaterih naseljih stoji tudi sistem javne razsvetljave. Normiran strošek postavitve ene je
1.000 EUR, pri čemer ta strošek vsebuje vse povezane stroške (zemljišče, vso kabelsko
kanalizacijo in navezavo odjemnih mest na električno omrežje, kandelaber in svetilko oz.
dve, kjer je dvojna).
Skupni stroški za ceste so tako ocenjeni na 43.218.995 EUR za celotno cestno omrežje.
2.4.4. Urejene javne površine
Ureditev javnih površin se je vršila skozi daljše obdobje, pri čemer je danes v občini 31
območij, ki jih lahko opredelimo kot urejene javne površine.
Za opredelitev skupnih stroškov so bili uporabljeni znani ceniki podjetij, ki se ukvarjajo s
tovrstno dejavnostjo ali sodijo med dobavitelje urbane opreme. Na ta način so bili skupni
stroški ureditve javnih površin ocenjeni na 649.510 EUR. Gre za isto vrednost, kot je bila
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uporabljena že v prejšnjem programu opremljanja in jo od tam tudi povzemamo,
revalorizirano za faktor 1,101 zaradi časovnega razkoraka.
2.5. Obračunski stroški komunalne infrastrukture (So)
Podlage za odmero komunalnega prispevka so obračunski stroški za posamezno
obstoječo komunalno infrastrukturo na obračunskih območjih. To so skupni stroški, katerim
so odšteta znana sredstva, ki so bila vložena v infrastrukturno omrežje iz drugih virov.
Metodologija pravi, da se kot vložek upoštevajo samo tisti viri, ki so bili vloženi v izgradnjo
infrastrukture, ne pa tudi v vzdrževanje le-te, saj je to naloga upravljavca.
Občina ima tudi v skladu z Uredbo možnost določiti delež skupnih stroškov, ki se bodo
upoštevali kot obračunski, pri čemer se poleg upoštevanih vložkov iz drugih virov lahko
delež še dodatno zniža glede na stopnjo sofinanciranja zavezancev preko komunalnega
prispevka, pri čemer zasledujemo cilj želene obremenitve s komunalnim prispevkom.
Ti deleži so sledeči:
- za vodovodno omrežje
- za kanalizacijsko omrežje
- za cestno omrežje
- za urejene javne površine

51,11 %,
85,58 %,
33,55 % in
50,00 %.

Skupni in obračunski stroški po posamezni vrsti komunalne opreme so tako:
Komunalna oprema
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje
3. Cestno omrežje
4. Urejene javne površine

Obračunsko Skupni stroški
Obračunski
območje
v EUR
stroški v EUR
VO1
22.598.885
11.550.303
KA1
6.227.635
5.329.649
CE1
43.218.995
14.501.943
UP1
649.510
324.755

3. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3.1. Preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na merske enote
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane
obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporabljajo za odmero komunalnega
prispevka. Preračun se opravi na naslednji način:
Cp(ij) = OS(ij) / ∑A(j) in Ct(ij)= OS(ij) / ∑T(j)
Kjer je:
Cp(ij)
Ct(ij)
OS(ij)
∑A(j)
∑T(j)

strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju,
strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z
določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
obračunski stroški investicije za določeno komunalno opremo na
obračunskem območju,
vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem
območju, zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega
dobra
vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju
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Ob upoštevanju deleža skupnih stroškov, ki se financira s komunalnim prispevkom so
obračunski stroški na enoto po posameznih postavkah tako sledeči:
Postavka
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje
3. Cestno omrežje
4. Urejene javne površine

Obračunsko
Cp
Ct
območje
(v EUR/m2) (v EUR/m2)
VO1
1,227
6,522
KA1
1,293
6,315
CE1
1,363
6,305
UP1
0,031
0,141

3.2. Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine (Dp in Dt)
Občina Gornja Radgona ima v skladu z 7. členom »Pravilnika o merilih za odmero
komunalnega prispevka« (Ur.l. RS 95/2007) možnost, da za območje opremljanja določi:
- razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine (Dp in Dt) pri izračunu
komunalnega prispevka, pri čemer je največje dopustno razmerje 0,3:0,7 za eno ali
drugo razmerje.
Občina v skladu z istim členom pravilnika določa, da je razmerje med deležem parcele in
deležem neto tlorisne površine 0,30 : 0,70.
Razmerje utemeljujemo s tem, da je enako razmerje bilo v uporabi že do sedaj, morebitna
drugačna rešitev pa bi pomenila pomembno spremembo v konceptu obračuna
komunalnega prispevka, kar pa ni namen tega dokumenta. Poleg tega bi morebitno
drugačno razmerje neizogibno pomenilo podražitev za nekatere vrste objektov, kar je prav
tako v nasprotju z usmeritvami občine glede željenih rezultatov.
3.3. Faktor dejavnosti (Kdejavnosti)
V skladu s 6. členom Pravilnika lahko program opremljanja določi tudi faktor dejavnosti.
Faktor dejavnosti se lahko določi za posamezne vrste objektov glede na pretežno
dejavnost. Pri določitvi vrst objektov glede na dejavnosti je potrebno upoštevati predpise o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega
pomena.
Faktor dejavnosti se za posamezne vrste objektov določi v sorazmerju z obremenjevanjem
komunalne infrastrukture glede na prevladujočo dejavnost v objektu. Faktor dejavnosti se
lahko za različne vrste objektov določi v razponu od 0,7 do 1,3.
Glede na določbe Pravilnika in glede na planirano zazidavo so s tem programom
opremljanja določeni naslednji faktorji dejavnosti:
Vrsta objekta

Kdejavnosti

Enostanovanjske stavbe
- enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
- dvostanovanjske stavbe
- tri- in večstanovanjske stavbe
- stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
Stanovanjske stavbe za posebne namene
- stanovanjske stavbe za posebne namene
Gostinske stavbe
- hotelske in podobne gostinske stavbe
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1,00
1,15
1,30
0,70
1,00
1,15

Oznaka v
klasifikaciji
objektov CC-SI
111
11100
112
11210
11221
11222
113
11300
121
12111

- gostilne, restavracije in točilnice
- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Upravne in pisarniške stavbe
- stavbe javne uprave
- stavbe bank, pošt, zavarovalnic
- druge upravne in pisarniške stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
- trgovske stavbe
- sejemske dvorane, razstavišča
- bencinski servisi
- stavbe za druge storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij
- postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe
- garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
- industrijske stavbe
- rezervoarji, silosi in skladišča
Stavbe splošnega družbenega pomena
- stavbe za kulturo in razvedrilo
- muzeji in knjižnice
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo
- stavbe za zdravstvo
- športne dvorane
Druge nestanovanjske stavbe
- stavbe za rastlinsko pridelavo
- stavbe za rejo živali
- stavbe za spravilo pridelka
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe
- stavbe za opravljanje verskih obredov
- pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
- kulturni spomeniki
- druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene
drugje
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
- športna igrišča
- drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo
in prosti čas

1,15
1,15
1,20
1,20
1,20
1,15
1,15
1,15
1,15

12112
12120
122
12201
12202
12203
123
12301
12302
12303
12304
124

1,00

12410

0,80

12420
125
12510
12520
126
12610
12620
12630

0,90
0,90
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

12640
12650
127
12711
12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740

0,70
0,70

24110
24122

Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da
je faktor dejavnosti 1,00.
3.4. Oprostitve in olajšave za določene kategorije zavezancev
V tem programu opremljanja določamo, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo
gospodarske javne infrastrukture, kar je povzeto po prvem odstavku 83. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju.
Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo neprofitnih stanovanj, posameznih vrst
stavb za izobraževanje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (oznaka
12630 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov.
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Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih
vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če tako s sklepom odloči župan.
V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih
prihodkov občinskega proračuna. Namen tega določila je ta, da ima župan možnost, da v
izjemnih primerih, ki bi za občino imeli velik pomen, lahko uporabi komunalni prispevek v
morebitnih pogajanjih, če bi to pomenilo neko razliko med tem, ali bo nek investitor prišel v
občino ali ne.
3.5. Znižanja komunalnega prispevka zaradi vlaganj zavezanca
Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil komunalno
infrastrukturo, se zavezancu dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka,
vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne infrastrukture v posameznem
obračunskem območju lahko odmeri. Podrobnosti o oddaji gradnje objektov in omrežij
komunalne infrastrukture, financiranja investicije, podrobnosti v zvezi s priključevanjem
objekta na komunalno infrastrukturo ter druge podrobnosti, ki lahko vplivajo na izgradnjo in
financiranje načrtovane komunalne infrastrukture določita občina in zavezanec v »Pogodbi
o opremljanju« v skladu s predpisi o urejanju prostora.
V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak
izračun navede v odločbi o odmeri komunalnega prispevka (odmerni odločbi).
3.6. Izračun komunalnega prispevka
Komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture se izračuna
na naslednji način:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp ) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
kjer je:
KPij
Aparcela
Atlorisna
Dp
Dt
Kdejavnost
Cpij
Ctij
i
j

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju
površina parcele
neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh neto tlorisnih površin objekta
in se izračuna po standardu SIST ISO 9836
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
faktor dejavnosti
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na
obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
posamezna vrsta komunalne opreme
posamezno obračunsko območje

Zgornja formula je predpisana z zakonom.
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III. PRIMERI IZRAČUNOV IN PRIMERJAVA PREJ-POTEM
a. Primeri izračunov
Občina Gornja Radgona uporablja pri odmeri komunalnega prispevka odlok, ki ima
predpisano enako formulo za izračun, kar nam precej olajša primerjavo. Vendar pa enaka
formula ne pomeni, da so tudi vhodni parametri enaki.
Razlike so naslednje:
- stari odlok je poznal obračunavanje komunalnega prispevka za javno razsvetljavo. Ta
je po mnenju pristojnega ministrstva sestavni del cestne opreme in posledično ni več
dovoljeno imeti javne razsvetljave kot samostojne postavke v odloku,
- po starem odloku se je zavezancem za plačilo komunalnega prispevka zaračunavala
tudi postavka »ravnanje z odpadki«. V občini je izvajanje obvezne gospodarske službe
odvoza in ravnanja z odpadki prevzel izbrani koncesionar, ki ni javno podjetje v
občinski lasti in ki bo po pogodi sam prevzel vsa vlaganja v potrebno komunalno
opremo za izvajanje dejavnosti, kar pomeni, da občina Gornja Radgona za to ni več
upravičena do pobiranja komunalnega prispevka,
- faktorji dejavnosti so bolj podrobno razdelani kot so bili do sedaj in vključujejo tudi vrste
objektov, ki prej niso bili navedeni,
- posebni primeri obračuna komunalnega prispevka so sedaj jasneje definirani, način
obračuna pa je poenostavljen,
- način odmere in plačila vsebuje tudi možnost obročnega plačila, česar prej ni bilo.
Osnovno navodilo, ki ga je izdelovalec dobil od občine je, da se komunalni
prispevek ne sme spremeniti in da mora ostati na enaki ravni, kot je sedaj.
Posebej velja opozoriti, da občina zadnjih 6 let ni izvajala revalorizacije stroška na enoto
(čeprav bi jo lahko in je imela vso pravno podlago za to), kar pomeni, da že vsa ta leta
komunalni prispevek realno počasi drsi navzdol.
Primerjava med sedanjim stanjem in predlogom novega odloka je sledeča:
Sedaj veljavno
Predlog novega odl.
Cp
Ct
Cp
Ct
2
2
2
Postavka
(v EUR/m ) (v EUR/m ) (v EUR/m ) (v EUR/m2)
1. Vodovodno omrežje
1,169
6,658
1,227
6,522
2. Kanalizacijsko omrežje
1,472
6,076
1,293
6,315
3. Cestno omrežje
0,831
5,451
1,363
6,305
4. Urejene javne površine
0,056
0,368
0,031
0,141
5. Javna razsvetljava
0,120
0,527
6. Ravnanje z odpadki
0,075
0,489
Skupaj
3,723
19,569
3,914
19,283
Iz primerjave je razvidno, da se po predlogu novega odloka za malenkost zviša strošek na
enoto parcele (Cp v EUR/m2) in nekoliko zniža strošek na enoto neto tlorisne površine (Ct
v EUR/m2). Pri tem velja opozoriti, da je ponder na parcelo 30 %, ponder na neto tlorisno
površino pa 70 %, kar pomeni, da ima zvišanje na enoto parcele – čeprav je površina
parcele praviloma večja od površine objekta – približno enak učinek kot znižanje na drugi
strani.
Celoten sistem je zastavljen tako, da predlog novega odloka pomeni najboljši možni
matematičen približek sedanjemu stanju.
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Naj to podkrepimo s konkretnimi primeri:
Tabela: primerjava komunalnega prispevka med starim in novim odlokom
Primer
Stari odlok
Občan gradi stanovanjsko hišo v Gornji Radgoni,
objekt ima površino 150 m2, parcela je velika 500 m2
Kom. prispevek:
- za vodovod
874 EUR
- za kanalizacijo
859 EUR
- za cesto
697 EUR
- za javno razsvetljavo
73 EUR
- za ravnanje z odpadki
63 EUR
- za urejene javne površine
47 EUR
- Skupaj
2.613 EUR
Stanovanjska hiša v Spodnji Ščavnici. Objekt ima
površino 200 m2, parcela pa je velika 650 m2.
Kanalizacije ni.
- za vodovod
1.160 EUR
- za cesto
925 EUR
- za javno razsvetljavo
97 EUR
- za ravnanje z odpadki
83 EUR
- za urejene javne površine
62 EUR
- Skupaj
2.327 EUR
Večja trgovina v Gornji Radgoni, 1.000 m2, parcela
3.000 m2
- za cesto
5.136 EUR
6.216 EUR
- kanalizacijo
- za vodovod
6.412 EUR
532 EUR
- za javno razsvetljavo
461 EUR
- za ravnanje z odpadki
347 EUR
- za urejene javne površine
- Skupaj
19.104 EUR
Prizidava k obstoječi stanovanjski hiši. Prizidek je velik
50 m2. Na območju ni kanalizacije ali razsvetljave.
- za cesto
191 EUR
- za vodovod
233 EUR
- za ravnanje z odpadki
17 EUR
- za urejene javne površine
13 EUR
- Skupaj
454 EUR
Pomožni objekt v Zbigovcih velikosti 20 m2 na parceli
30 m2
- za cesto
85 EUR
- za ravnanje z odpadki
8 EUR
- za urejene javne površine
6 EUR
- Skupaj
99 EUR
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Novi odlok

869 EUR
857 EUR
866 EUR

19 EUR
2.611 EUR

1.152 EUR
1.148 EUR

26 EUR
2.326 EUR

6.302 EUR
6.247 EUR
6.355 EUR

141 EUR
19.045 EUR

221 EUR
228 EUR
5 EUR
454 EUR

101 EUR
2 EUR
103 EUR

PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1, 47/08) ter Strokovnih podlag za razglasitev kulturnih
spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, je Občinski svet Občine Gornja Radgona na _____. redni seji
dne _______________ sprejel

ODLOK
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena
na območju občine Gornja Radgona
1. člen
S tem odlokom Občina Gornja Radgona (v nadaljevanju: občina) razglaša kulturne spomenike lokalnega
pomena na območju občine Gornja Radgona.
2. člen
Namen odloka je, da se ohranijo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostnozgodovinske vrednote ter zagotovi njihov nadaljnji obstoj v občini.
3. člen
Odlok vsebuje naslednja določila o kulturnih spomenikih, ki jih povzema iz strokovnih podlag Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, in sicer:
- identifikacijo spomenika, ki zajema evidenčno številko dediščine (v nadaljevanju: EŠD), ime enote in
natančno lokacijo,
- opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik,
- opis varstvenega režima spomenika,
- vplivno območje, pri čemer so upoštevane zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen
spomenika,
- merilo, v katerem so vrisane meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij na
digitalnem in preglednem katastrskem načrtu.
4. člen
Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali
skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih
različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in
širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v
javnem interesu. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje in širše
lokalno okolje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.
Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter
območja. Po svojih lastnostih so predvsem:
- arheološka najdišča so originalni kraji deponiranja arheoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov
človekovega delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z ustreznimi strokovnimi postopki;
- stavbe so eno ali več prostorni grajeni objekti s streho. So odraz in primer stopenj gospodarskega,
kulturnega, socialnega, političnega, tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo gospodarsko/proizvodne,
javne, poslovne in stanovanjske stavbe, ki spadajo v okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so v
osnovi namenjene bogoslužju;
- parki in vrtovi so deli odprtega prostora, oblikovani v razmerju med grajenimi in oblikovanimi objekti,
rastlinjem, vodo in reliefom. V to zvrst sodijo drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni
vrtovi in druge vrtno-arhitekturne ureditve (ureditve javnih prostorov);
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-

-

-

-

-

-

stavbe s parki in vrtovi so enovite celote oblikovanega odprtega prostora in grajenih objektov. Ločimo
profane stavbe s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom, grad s parkom ali z vrtom, zdravilišče)
in sakralne stavbe s parki ali z vrtovi;
spominski objekti ali kraji so grajeni ali oblikovani objekti in prostori izražanja spoštovanja ter
spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Ločimo domove pomembnih osebnosti,
znamenja, objekte in kraje mrtvih, kraje zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške objekte, kraje
spominjanja na človeško poselitev ali dejavnost;
drugi objekti in naprave so grajeni objekti ali večji predmeti iz več sestavljenih delov in služijo tistim
človeškim potrebam, ki niso bivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbi. So odraz in primer stopenj
gospodarskega, kulturnega, političnega in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave,
industrijske/gospodarske objekte, kulturne in vadbene objekte, objekte transportne infrastrukture,
objekte urbane opreme, signalne ter merilne naprave in objekte ter zidove in jarke;
naselja in njihovi deli so prostori trajne človeške poselitve, združujejo bivališča z javnimi objekti,
prostori in funkcijami. Obsegajo podeželska (zaselek, vas), trška in mestna naselja, njihove dele (trg,
četrt, kolonija, ulica) ter druga območja poselitve skupaj s pripadajočimi zemljišči;
kulturna krajina je del odprtega prostora z naravnimi in grajenimi ali oblikovanimi sestavinami,
katerega strukturo, razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti. Glede na strukturo
značilnosti ločimo kmetijske krajine, poseljene krajine in zgodovinske krajine;
ostalo je zvrst, v katero sodi nepremična kulturna dediščina, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno od
naštetih zvrsti.

5. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo naslednje enote dediščine:
a) Arheološka najdišča
EŠD: 14273, Ime enote: Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina
Naselje: Gornja Radgona
Lokacija: parc. št.: 648/1, 648/2, 649, 650/1-8, 650/10, 650/12, 650/13, 650/14 650/15, 665 del, 1227/1 del,
1227/7, 1227/8 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Najdbe kulturnih plasti z odlomki lončenine na prostoru avtobusne postaje in gradu
Šahenturn dokazujejo obstoj prazgodovinske naselbine iz obdobja kulture žarnih grobišč. Arheološko
najdišče je pomembno za razumevanje poselitvene slike pokrajine ob Muri v pozni bronasti dobi.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved obdelave zemljišča na način, ki bi zahteval globlje posege v zemljo ali spreminjal
konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
EŠD: 6674,
Ime enote: Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina »Grajski grič«
Naselje: Gornja Radgona
Lokacija: parc. št.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1,
39/2, 40, 41, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 46, 47, 50/12, 50/13, 64, 65/2, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7,
65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14, 65/17, 65/18, 65/19, 65/20, 65/22, 65/23, 65/24, 65/25, 66, 67,
68, 69/3, 69/4, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 3, 83/4, 83/5, 88, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 408, 409, 410/2, 410/3, 410/4, 411, 412, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 414, 415, 416/1,
416/2, 417, 418, 419, 42, 420, 421, 422, 423, 424/1, 424/2, 425, 426, 427, 428/1, 428/2, 429, 430, 431/1,
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431/2, 432/2, 433/2, 434/2, 434/3, 434/6, 434/7, 434/8, 435, 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 436/5, 436/6, 437/1,
437/2, 437/3, 437/4, 439/2, 439/3, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12, 440/1, 440/2,
440/3, 440/4, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 456/3,
457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 1220 , 1221/2, severni del 1272/2 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Arheološke najdbe na Grajskem griču dokazujejo obstoj prazgodovinske naselbine
iz obdobja kulture žarnih grobišč, železne dobe in zgodnjega srednjega veka. Gre za centralno naselbino iz
obdobja starejše železne dobe širšega regionalnega pomena.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved obdelave zemljišča na način, ki bi zahteval globlje posege v zemljo ali spreminjal
konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 954,
Ime enote: Gornji Ivanjci - Gomila Ižmenska dobrava
Naselje: Gornji Ivanjci
Lokacija: parc. št.: 262 k.o. Gornji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve: V gozdu Ižmenska dobrava, severno od ceste Negova – Spodnji Ivanjci, leži
nepoškodovana gomila iz neznanega časa s premerom 12,5 metra in ohranjeno višino 0,7 metra. Gomila
predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 14280, Ime enote: Gornji Ivanjci - Gomila I
Naselje: Gornji Ivanjci
Lokacija: parc. št.: 101/3 k.o. Gornji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve: Na robu gozda zahodno od Škofove domačije leži nepoškodovana gomila iz
neznanega časa s premerom 14 metrov in ohranjeno višino 1,2 metra. Gomila predstavlja pomemben
prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
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- prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale
konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 933,
Ime enote: Gornji Ivanjci - Gomila II
Naselje: Gornji Ivanjci
Lokacija: severni del parc. št.: 63/2 k.o. Gornji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve: Na robu gozda zahodno od Bračičeve domačije leži nepoškodovana gomila iz
neznanega časa s premerom 11 metrov in ohranjeno višino 0,5 metra. Gomila predstavlja pomemben
prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale
konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 14278, Ime enote: Gornji Ivanjci - Gomilno grobišče »Ižmenska dobrava«
Naselje: Gornji Ivanjci
Lokacija: parc. št.: 260/2 in 260/4 k.o. Gornji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve: Med cesto Negova - Ivanjci in jezom »Negovskega jezera« leži v gozdu šest nizkih
nepoškodovanih gomil s premeri do 13,5 m in ohranjenimi višinami do 0,8 m. Gomili 1 in 2 sta bili 1962.
leta sondirani in po keramiki sodeč pripadata prazgodovinskemu obdobju. Gomile predstavlja pomemben
prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
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EŠD: 6683,
Ime enote: Hercegovščak - Rimska gomila
Naselje: Hercegovščak
Lokacija: parc. št.: 51/4, 51/18, 51/25 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve: Na gozdnatem pobočju južno od hiše Podgrad 27 leži nepoškodovana gomila s
premerom 21 m in višino 3,5 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni
krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880

EŠD: 6675,
Ime enote: Hercegovščak - Rimsko gomilno grobišče
Naselje: Hercegovščak
Lokacija: parc. št.: 51/13, 51/14, 100/2, 100/3, 100/4, osrednji del 430 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve: Na severnem vznožju gozdnatega grebena leži skupina delno poškodovanih devetih
rimskih gomil s premeri od 7,5 m do 13 m in ohranjenimi višinami od 0,6 m do 2,2 m. Gomilno grobišče je
poškodovano zaradi »divjega kopanja« in gradnje gozdne ceste. Gomile predstavljajo pomemben prostorski
marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 935,
Ime enote: Kunova - Rimsko gomilno grobišče
Naselje: Kunova
Lokacija: parc. št.: 357/5 k.o. Kunova
Utemeljitev razglasitve: V gozdu severno od Negovskega jezera in ceste Negova - Spodnji Ivanjci ležijo štiri
nepoškodovane gomile, premera od 10 do 12 m, višine pa od 0,2 do 0,5m. Gomile predstavljajo pomemben
prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;

5

- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 949,
Ime enote: Lastomerci - Rimskodobna gomila I
Naselje: Lastomerci
Lokacija: zahodni del parc. št.: 475 k.o. Lastomerci.
Utemeljitev razglasitve: Na gozdnatem pobočju leži leta 2007 razkopana rimska gomila s premerom 18 m in
ohranjeno višino 2 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 1476,
Ime enote: Lastomerci - Rimskodobna gomila II
Naselje: Lastomerci
Lokacija: parc. št.: 279/1 k.o. Lastomerci.
Utemeljitev razglasitve: Na robu gozda leži do polovice poškodovana rimska gomila s premerom 17 m in
ohranjeno višino 2,6 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 936,
Ime enote: Lastomerci - Rimsko gomilno grobišče
Naselje: Lastomerci
Lokacija: južni del parc. št.: 300/12 k.o. Lastomerci.
Utemeljitev razglasitve: Na pobočju nad dolino Ščavnice je v gozdu pet manjših nepoškodovanih rimskih
gomil s premeri 6 - 8 m in višinami 0,4 do 0,9 metra. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v
historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
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- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 14279, Ime enote: Lokavci - Gomilno grobišče »Ivanjševska dobrava«
Naselje: Lokavci
Lokacija: parc. št.: 1117/9 k.o. Negova.
Utemeljitev razglasitve: V gozdu ob cesti Negova - Ivanjševci je gomilno grobišče s petnajstimi, verjetno
rimskimi, gomilami. V večini so nepoškodovane s premeri 11 m do 25 m in višinami 0,5 m do 1,8 m. Gomile
predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 937,
Ime enote: Očeslavci - Gomila
Naselje: Očeslavci
Lokacija: parc. št.: 275/1 k.o. Očeslavci.
Utemeljitev razglasitve: Severovzhodno od vasi je v gozdu delno prekopana in izravnana gomila iz
neznanega časa s premerom 22 m in višino 1,4 m. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v
historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 9673,

Ime enote: Očeslavci - Gomilno grobišče »Gomile«
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Naselje: Očeslavci
Lokacija: parc. št.: 279/4, 280/4 k.o. Očeslavci.
Utemeljitev razglasitve: V gozdu, vzhodno nad vasjo z ledinskim imenom Gomile, ležijo tri gomile iz
neznanega časa. Ena je cela, druga skoraj zravnana in tretja poškodovana s kolovozom. Imajo premere 6-15
m in ohranjene višine od 0,4 do 0,8 m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični
kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 14275, Ime enote: Podgrad - Gomila I
Naselje: Podgrad
Lokacija: parc. št.: 570/2, 571, 578, 579, 580 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve: Severno ob cesti Gornja Radgona - Apače, proti Muri, leži prazgodovinska gomila s
premerom 26 m in višino 3,5 m. Vzhodno in severovzhodno od nje so sledovi že zravnanih gomil. Gomila
predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale
konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 14276, Ime enote: Podgrad - Gomila II
Naselje: Podgrad
Lokacija: zahodni del parc. št.: 601/1 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve: Prazgodovinska gomila s premerom 21 metrov in ohranjeno višino 3,5 metra je v
celoti porasla z drevjem in grmičevjem. Nekaj dreves na vrhu gomile je odstranjenih. Gomila leži južno od
ceste Podgrad - Gornja Radgona Danes je v gomili obokana vinska klet v velikosti 4 x 3 metre. Vinska klet
je bila pozidana z opeko okoli leta 1924. Vhod v vinsko klet je iz severne strani gomile. Gomila predstavlja
pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
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- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 6677,
Ime enote: Podgrad - Gomila III
Naselje: Podgrad
Lokacija: parc. št.: 132/3 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve: Prazgodovinska gomila s premerom 30 metrov. Gomila leži severno od ceste
Lomanoše - Gornja Radgona. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 14277, Ime enote: Podgrad - Gomila IV
Naselje: Podgrad
Lokacija: severni del parc. št.: 140/2 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve: Prazgodovinska gomila s premerom 14,5 metrov. Gomila leži severno od ceste
Lomanoše - Gornja Radgona. Gomila predstavlja pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale
konfiguracijo terena;
- čim bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 950,
Ime enote: Ptujska Cesta - Rimska gomila
Naselje: Ptujska Cesta
Lokacija: parc. št.: 628/2 k.o. Orehovci.
Utemeljitev razglasitve: Na pobočju grebena, zahodno od ceste Spodnji Ivanjci - Gornja Radgona, leži v
gozdu nepoškodovana rimska gomila s premerom 11 m in višino 1,1 m. Gomila predstavlja pomemben
prostorski marker v historični kulturni krajini.
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Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 6678,
Ime enote: Spodnja Ščavnica - Gomilno grobišče
Naselje: Spodnja Ščavnica
Lokacija: parc. št.: 712/1 k.o. Spodnja Ščavnica.
Utemeljitev razglasitve: Južno od ceste Benedikt - Gornja Radgona, so na ploskem hrbtu v gozdu 4
nepoškodovane gomile iz neznanega časa, s premeri 15 - 21 m in višinami 1 - 1,3 m. Gomile predstavljajo
pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 940,
Ime enote: Spodnji Ivanjci - Rimsko gomilno grobišče
Naselje: Spodnji Ivanjci
Lokacija: parc. št.: 488 k.o. Spodnji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve: Južno ob cesti Grabonoš - Spodnji Ivanjci je v gozdu deset delno prekopanih
rimskih gomil s premeri od 6,5 m do 15 m in ohranjenimi višinami od 0,2 m in do 2,1 m. Gomile
predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880
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EŠD: 943,
Ime enote: Stavešinski Vrh - Rimsko gomilno grobišče
Naselje: Stavešinski Vrh
Lokacija: parc. št.: 216/3, 216/4, 217/3, 217/4, 218/3, 218/4, 219/3, 219/4, 220/3, 220/4, 221/3, 221/4 k.o.
Stavešinci.
Utemeljitev razglasitve: V gozdu, na vznožju grebena in severno od križišča cest Ivanjci - Gornja Radgona
ter Spodnja Ščavnica - Očeslavci, leži v gruči 22 delno prekopanih rimskih gomil s premeri od 4 m do 10 m
in višinami od 3 do 1,5 m. Gomile predstavljajo pomemben prostorski marker v historični kulturni krajini.
Opis varstvenega režima: Varstveni režim določa:
- varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
- ohranjanje zemljišča v obstoječem stanju, pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje;
- prepoved odkopavanja, nasipavanja ali drugačnega poseganja v teren;
- prepoved izkopavanja panjev in skal;
- prepovedano je nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe;
- v zemljišča se posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru druge
javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V
takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
- v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Merilo: M = 1: 2880

b) Stavbe
EŠD: 18055, Ime enote: Črešnjevci - Domačija Šantl
Naselje: Črešnjevci,
Hišna številka: 121
Lokacija: parc. št.: 1053, zahodni del parc. št. 1054 k.o. Črešnjevci.
Utemeljitev razglasitve: Ob cesti v ravninskem predelu razloženega naselja stoji domačija Šantl. Sestoji iz
stanovanjske hiše, večjega gospodarskega poslopja, preše z zrnsko kletjo in družinske kapele.
Pritlična hiša z glavno sedemosno fasado, stoji vzdolž ceste. Ima bogato rustikalno fasadno profilacijo, ki jo
mestoma poudarja rastlinska mozaično oblikovana dekoracija. Na delu šivanega roba je vidna letnica 1909.
Profiliran pravokotni portal krasijo masivna lesena dvokrilna vrata z ohranjenim okovjem. Ohranjena je
večina starega stavbnega pohištva. Okna so lesena dvokrilna z nadsvetlobo. Ščitijo jih kovane okenske mreže
in lesene lamelne polkne. Južni dvoosni zatrep delita dve manjši okni z lamelnimi naoknicami. Sredi zatrepa
v osi slemena, je zračna lina v obliki triperesne detelje. Klet se nahaja v južni polovici hiše in je v celoti
obokana. Pravokotno, ločeno od stanovanjske hiše, stoji večje zidano gospodarsko poslopje, ki združuje pod
isto opečno dvokapnico več prostorov z gospodarsko namembnostjo: svinjski kotel, štalca (svinjski hlev),
hlev za krave in konje, na podstrešnem delu je bil senik. Vzporedno s hlevi stoji lesena stavba s prešo iz leta
1938, ki se stika z zidano dvocelično zrnsko kletjo. Prostor za hranjenje zrnja je dostopen iz preše. V drugi
del, ki je rabil za žganjekuho, kasneje za manjšo bivalno sobico, vodijo zunanje lesene stopnice. Zrnska klet
je vrhkletna. Pod njo je še ena klet, kamor vodijo lesena ležeča dvokrilna vrata. Celoten kompleks zaključuje
družinska kapela, postavljena po I. svetovni vojni. Ves stavbni kompleks je redek primer še ohranjene
domačije večjega kmeta z začetka 20. stoletja, ki so nekdaj dajale svojstven pečat ravninskem predelu
tipičnega razloženega naselja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 6728,
Ime enote: Črešnjevci - Gralova zidanica
Naselje: Črešnjevci,
Hišna številka: 182
Lokacija: zahodni del parc. št. 605/1, 605/2, južni del 606/2 k.o. Črešnjevci
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Utemeljitev razglasitve: V gričevnatem predelu, na vrhu slemena med vinogradi, stoji nekdanja večja
nadstropna zidanica s pritličnim podaljškom za prešo. Tako nadstropno hišo, kot pritlični del za prešo,
pokriva opečna dvokapnica z delnim čopom. V nadstropju zidanice je delno ohranjen leseni gank, ki je
nekdaj povezoval ves nadstropni del. Ohranjen je del stavbnega pohištva. Okna v pritličju zidanice so lesena
dvojna dvokrilna z delitvijo kril na dve polji. V nadstropnem delu so ohranjena le zunanja okenska krila,
notranja pa so novejšega datuma. Ohranjena so lesena vrata v prešo s prednje in zadnje dvoriščne strani, od
koder je dostopna zidanica. Klet je v celoti obokana in tlakovana z mačjimi glavami. V notranjost kleti vodi
obokan, delno porušen, zunanji vhod. Gre za primer še ohranjene gosposke zidanice iz 19. stoletja, ki na
svojstven način daje stavbni pečat kulturni krajini Radgonskih goric.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 6727,
Ime enote: Črešnjevci - Koroščeva vila
Naselje: ČREŠNJEVCI,
Hišna številka: 170
Lokacija: parc. št.: 733/3, 733/4 733/5, 733/6 k.o. Črešnjevci.
Utemeljitev razglasitve: Koroščeva vila stoji med vinogradi na hribu na obrobju razloženega naselja.
Nadstropno gosposko hišo iz leta 1889 odlikuje reprezentančna fasada z izstopajočim rizalitom, ki rabi kot
vhod v bivalni del. Polkrožno oblikovan vhodni portal vodi po kamnitih stopnicah do notranjih vrat. Zraven
njega je vhod v kletne prostore skozi potlačen polkrožno zaključen kamnit portal. Stopnišče v klet zapirajo
dekorativna kovana vrata. Hiša ima na dvoosni čelni fasadi nadstropno verando, ki je v nadstropnem delu
lesena, spodnji pritlični del pa je opečnat. Fasadno členitev poudarjajo profilirane okenske karnise in police,
podstrešni venec, venčni zidec ter šivani robovi. Stavbno pohištvo je prenovljeno. Ohranjena so le zunanja in
notranja vrata z okovjem. Z nadstropno hišo se stika pritlični del, kjer je bila nekdaj preša. V neposredni
bližini, pravokotno na vilo stoji pritlična viničarija z gospodarskim poslopjem pod isto streho. Pokriva jo
opečna dvokapnica z delnim čopom. Koroščeva vila predstavlja primer kompleksa veleposestniškega
gospodarstva, kar je bilo v preteklosti stalnica vinogradniških območij z izjemnimi legami vinogradov.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 18059, Ime enote: Črešnjevci - Vila Holt
Naselje: Črešnjevci,
Hišna številka: 81
Lokacija: parc. št.: 714/3 k. o. Črešnjevci.
Utemeljitev razglasitve: Mogočna nadstropna vila stoji nekoliko pomaknjena vstran od ceste ob vznožju
vinogradov. Pokriva jo opečna mansardna streha z manjšimi predelavami (neustrezna strešna okna - frčade).
Fasado krasita nadstropni in mansardni leseni gank. Na dvoriščni strani je ohranjena lesena nadstropna terasa
z izrezljanimi detajli. Hiša je v celoti podkletena. Nekdaj je to bila mogočna vinska klet. Stavbno pohištvo je
v celoti prenovljeno. Gre za primer še ohranjene ambiciozno zasnovane vinogradniške arhitekture iz 19.
stoletja, ki je bila nekdaj v lasti avstrijskega veleposestnika iz Graza. Kot taka predstavlja stanovanjsko enoto
veleposestniškega gospodarstva, ki jo je nekdaj spremljalo še pritlično gospodarsko poslopje s prešo in
manjše viničarije.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
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- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 22222, Ime enote: Gornji Ivanjci - Breznikova vila
Naselje: Gornji Ivanjci,
Hišna številka: 11
Lokacija: parc. št.: 11/3, južni del parc. št. 91, 95/2, 95/3, vzhodni del 324/5 k.o. Gornji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve: Sredi manjšega obcestnega naselja, tik ob cesti, stoji nadstropna stanovanjska hiša z
zelo ambiciozno historično zasnovano fasadno profilacijo, ki je sledila meščanskim vzorom. Razen
stanovanjske stavbe, se je ohranilo tudi pritlično zidano gospodarsko poslopje. Stanovanjsko hišo pokriva
opečna dvokapnica, ki zaradi izstopajočega rizalita tvori streho v obliki črke »T«. V rizalitnem delu je
bogato profiliran potlačen segmentno oblikovan portal. Glavni vhod v hišo zapirajo lesena dvokrilna vrata z
izjemnimi mizarskimi detajli in z izrezljano letnico 1923. Del fasadne profilacije, v osrednji osi rizalita, nad
glavnim vhodom, na svojstven način prezentira večja polkrožno oblikovana pokončna niša brez poslikav.
Taisto os v zatrepnem delu nadaljuje zbledela in nejasna upodobitev svetnika. Tik pod slemenom se fasadna
delitev rizalita zaključi z manjšo polkrožno okensko odprtino s poudarjenim okvirjem. Glavna in obe stranski
fasadi sta izjemno profilirani. Delitev zadnje dvoriščne fasade je nakazana s poudarjenimi vertikalami in
horizontalami. Ohranjeno je vso prvotno stavbno pohištvo. Vsa okna so lesena, dvojna in dvokrilna. Delitev
pritličnih oken se razlikuje od tistih v nadstropju. Ta prva imajo delitev kril na tri polja, ta druga se delijo na
dve krili z nadsvetlobo. Tlorisna zasnova pritličja kaže, da sta bila v sprednjem delu dve večji sobi, v
zadnjem delu pa prostori, ki so rabili kot shramba. V sobe nadstropja vodijo lesene stopnice, od koder je
dostopno tudi podstrešje. Gospodarsko poslopje stoji nekoliko vstran, vzporedno s stanovanjsko hišo. Je
pritlično, zidano in prekrito z opečno dvokapnico. Stavbno pohištvo je novejšega datuma.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 18376, Ime enote: Gornji Ivanjci - Domačija Breznik
Naselje: Gornji Ivanjci,
Hišna številka: 17
Lokacija: parc. št.: 352, 353, 354, 355, 357/2, severovzhodni del 358, vzhodni del 359 k.o. Gornji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve: Nekoliko pomaknjeno od lokalne ceste, leži izjemen kompleks večjega kmečkega
gospodarstva. Sestoji iz stanovanjske hiše in več gospodarskih poslopij, na gosto posejanih okoli hiše. Hiša z
letnico 1887 na kamnitem portalu, je pritlična, delno podkletena in pokrita z opečno dvokapnico. Ima zelo
bogato rustikalno fasadno profilacijo. Svojstven element fasadne delitve, predstavlja kamniti portal iz
avtohtonega peščenjaka s kamnoseškimi detajli. V notranjost hiše vodijo hrastova dvokrilna vrata z izjemnim
rezbarsko oblikovanim okrasjem in ohranjenim okovjem. Izjemnost vrat poudarja zastekljena nadsvetloba, ki
jo ščiti dekorativno oblikovana kovana mreža.V tlorisu, v osi glavnih vhodnih vrat, se na zadnji dvoriščni
strani odpirajo zadnja prav tako lesena dvokrilna vrata z manjšimi rezbarskimi detajli. Ohranjeno je vso
starejše stavbno pohištvo. Okna so dvojna, dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih kovane okenske
mreže in lesene lamelne polkne. Hiša ima klasično tlorisno razdelitev. Strop v kuhinji krasijo banjasti oboki
z oprogami. Večji kompleks gospodarskih poslopij, v obliki črke »L«, stoji ločeno od stanovanjske hiše.
Nekoliko stran, za omenjenimi gospodarskim nizom, sta preša iz leta 1908 in edinstven še ohranjen primer
»lanišnice« (sušilnice lanu). Ob vhodu na kmetijo stoji kapelica iz l. 1920. Domačija je edinstven primer še
aktivnega kmečkega gospodarstva, katerega začetki segajo v drugo polovico 19. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
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EŠD: 27521, Ime enote: Gornji Ivanjci - Domačija Pivar
Naselje: Gornji Ivanjci,
Hišna številka: 22
Lokacija: parc. št.: 275, severni del 276/1, 276/2, 276/3, 277 k.o. Gornji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve: Nekoliko vstran od ceste leži kmetija, ki obsega pritlično stanovanjsko hišo, večje
gospodarsko poslopje s hlevi, skednjem in svinjaki ter manjšo stavbo s prešo. Pritlična stanovanjska hiša, je z
vzdolžno stranico obrnjena proti cesti. Mestoma poškodovan omet odkriva kamniti temeljni zidec, ki je
nakazan v sivkastem tonu, kakor tudi samo ilovnato podlago obstoječemu beležu. Pokriva jo opečna
dvokapnica, z lesenimi zatrepi in nekoliko širšimi napušči, ki kažejo na tramovno grajen strop. Stavbno
pohištvo z okovjem je v celoti ohranjeno. Lesena dvokrilna okna, z delitvijo kril na tri polja, ščitijo kovane
okenske mreže. Notranjost hiše je dostopna z dvoriščne strani, kjer je leseni pravokotni portal z dvokrilnimi
lesenimi vrati. Pravokotno na stanovanjsko hišo stoji večje visokopritlično gospodarsko poslopje, razdeljeno
na posamezne enote. Leseni svinjak, ki se stika s tem nizom poslopij, stoji vzdolž stanovanjske hiše.
Nekoliko vstran od strnjenega kompleksa vseh stavb domačije, stoji manjše leseno gospodarsko poslopje s
prešo, z enostranskim podaljšanim napuščem. Domačija je primer večjega kmečkega gospodarstva iz zadnje
četrtine 19. stoletja in na svojstven način izpričuje materialni vidik načina življenja v ravninskem predelu.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 6708,
Ime enote: Gornja Radgona - Admontski dvorec
Ulica: Partizanska cesta,
Hišna številka: 1
Lokacija: parc. št.: 380/3, 380/6, 381, 383 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Admontski dvorec se nahaja v jedru naselja, JV od cerkve. 8 x 2-osna,
enonadstropna stavba ima v pritličju in nadstropju kamnoseško izdelane okenske okvire. Streha s čopi
oblikuje trapezasta čela na stranskih fasadah. Vhod v stavbo, ki je sedaj pozidan, je do nedavnega vodil skozi
baročen portal. Pritlična okna s kovanimi mrežami imajo kamniti okvir s profilirano polico. Večja pokončna
okna v prvem nadstropju so nadgrajene še s profilirano karniso. Venec pod streho je profiliran. Členjen in
potlačen portal nosi letnico 1781. Originalne vratnice z girlandami in grbom samostana in admontskega
opata v lovorjevem ovalnem polju so sedaj shranjene v Špitalu. Z dvoriščne strani je v osi hodnika rizalit, ki
ima spodaj vhod v klet s kovanimi mrežastimi vrati, v etaži pa križno obokano lopo na dveh toskanskih
stebričih. Klet pokriva banja s sosvodnicami. Prvo nadstropje so preuredili v kuhinjske prostore. Poleg
kuhinje je še majhna kapelica s poslikavo in Kristusovo glavo v temenu oboka. Veže pokrivajo križni oboki,
deloma grebenastega značaja, desno stopnišče pa spremlja plitva banja. Admontski dvorec je kvalitetna
meščanska stavba z lepo izdelanimi okenskimi okviri s policami in karnisami in predstavlja tipičen primer
arhitekture 18. stoletja, ki s svojimi kamnoseškimi detajli izdajajo bogatega naročnika.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 2989,
Ime enote: Gornja Radgona - Cerkev sv. Petra
Lokacija: parc. št.: 394/1, 394/2, vzhodni del 397, severni del 389, 392 k.o. Gornja Radgona.
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Utemeljitev razglasitve: Cerkev z dominantno lego se nahaja jugovzhodno od grajskega griča. Njena
zunanjščina je preprosta in izstopa bolj zaradi izpostavljene lege na vrhu hriba, kot zaradi svojih oblikovnih
kvalitet. Zahodna fasada je razčlenjena z vhodnim portalom in zvonikom, ki se dviga iznad njega, ter dvema
prizidkoma. V severnem prizidku je Križeva kapela, v južnem pa dohod na pevsko emporo. Župnijska
cerkev je bila iz starejše temeljito prezidana. Pomembna je zaradi kvalitetnih nagrobnih spomenikov, ki so
vzidani v njeno zunanje ostenje in poznogotske pasijonske skupine Križanja nad prehodom v prezbiterij ter
gotskega Kristusa na križu v Križevi kapeli. Plastike skupine Križanja s Kristusom na križu, Marijo in
Janezom Evangelistom so nadnaravne velikosti in po nemški maniri postavljene na leseno prečko nad
prehodom v prezbiterij. Celotna kompozicija je visoka 4,2 metra. Tipična za svoj čas je predvsem figura
Jezusa, ki izraža močno čustvenost. Prt okoli ledij se značilno guba v trdih nenaravnih gubah. Draperija
stranskih figur je prav tako močno razgibana v trdih in velikih gubah, ki se ob koncih zavijajo v uhlje. Obrazi
so upodobljeni z značilnimi poševnimi očmi. Ekspresivnost in slikovitost sta značilni za poznogotsko
obdobje po letu 1500. Rezbar je verjetno poznal ulmsko kiparstvo. V severno zunanjo steno je vzidan
nagrobnik v obliki stele iz debelozrnatega marmorja. To je nagrobna plošča najemnika gospoščine Gornja
Radgona, ki je umrl leta 1793. Na fasadi desno od vhoda je nagrobna plošča iz leta 1629, levo pa nagrobna
plošča s skupino Deisis iz prve polovice 17. stoletja. Zanimiv je tudi nagrobnik, ki je vgrajen v zahodno
steno prezbiterija iz začetka 17. stoletja. Cerkev je dobila današnjo podobo leta 1813, od prejšnje pa so
obdržali le Križevo kapelo in steno, ki veže kapelo s prostorom, kjer je zvonik. Med leti 1889 - 90 sta bili
prizidani stranski kapeli. Cerkev je leta 1891 poslikal Tomaž Fantoni, z oltarji pa so jo opremili med leti
1895 in 1898. Cerkev odlikujejo bogato oblikovani nagrobni spomeniki na fasadi in skupina Križanja, ki je
edini primer takšne poznogotske plastike v naših krajih ter predstavlja tipičen primer južnonemške
poznogotske ekspresivnosti in razgibanosti. Skupina je bila restavrirana leta 1994.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 150,
Ime enote: Gornja Radgona - Grad
Ulica: Grajska cesta, Hišna številka: 28
Lokacija: Parc. št.: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 40, 41, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5,46, 47,
50, 64, 65/12, 65/13, 65/14, 65/17, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83/1, 88 434/1, 434/2,
434/5, 434/6, 439/3, 439/6 del, 440/1, 440/2, 445, 1220 del, 1221/2 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Grajski kompleks, ki je lociran na grajskem griču predstavlja pomembno dominanto
v mestu Gornja Radgona. Sestavljajo ga grajsko jedro s štirimi trakti, ki so razporejeni okoli osrednjega
dvorišča, in predgradje s tremi enonadstropnimi trakti iz obdobja baročnih predelav, ki zapirajo zunanje
dvorišče. Na baročno gradbeno dejavnost iz 18. stoletja opozarja plošča nad zunanjim renesančnim portalom
z ohranjeno pripravo za dvižni most, ki priča o tem, da je dal leta 1775 grof Leopold Herberstein grad
obnoviti. V grajski kompleks stopamo skozi renesančni portal, vpet v baročni arhitektonski okvir in okrašen
z aliančnim grbom Herbestein - Eggenberg. V grajskem jedru se skriva srednjeveška grajska zasnova, ki se
leta 1415 omenja kot zidana iz kamna in ki smo jo prezentirali pri prenovi dvoriščnih fasad leta 1995. V
današnji pojavnosti je grajsko jedro iz zadnje četrtine 16. stoletja, vendar s poznejšimi baročnimi
prezidavami in predelavami iz leta 1938. V obdobju pred in po drugi svetovni vojni so bile predelane vse
fasade in vsi notranji prostori. V obdobju med leti 1992 in 1997 so bile pod strokovnim nadzorom
obnovljene zahodna in vzhodna fasada grajskega jedra in dvoriščne fasade. Južna in severna fasada grajskega
jedra ter notranjost so bili pred časom neustrezno obnovljeni. Grajski kompleks v Gornji Radgoni je lociran
na pomembnem arheološkem območju, katerega najdbe segajo do prazgodovine. V srednjem veku je
predstavljal eno izmed glavnih obrambnih postojank proti Ogrom. V pisnih virih se omenja že leta 1129, leta
1147 pa že kot Rategoyspurch. V začetku 12. stoletja je bil v lasti grofov Spanheim in je kasneje prešel v
posest grofov Traungau. Leta 1269 se grad omenja kot vest Rakherspurg. Gospoščino so od 13. stoletja dalje
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upravljali v mestu, na gradu pa so bili cesarski zakupniki. Značilno za radgonski grad je, da je velikokrat
zamenjal lastnika. V obdobju 1389 -1392 je bila utrdba v lasti krškega škofa Johana. Ta jo je prodal
Frideriku Stubenberškemu, ki je grad leta 1420 prezidal. Po neuspelem uporu proti cesarju se je moral
Friderikov sin Hans Stubenberški leta 1469 gradu odpovedati. Že leta 1470 ga je cesar podelil Žigi
Polheimskemu. Andrej Polheimski, ki je od brata prevzel gospoščino v upravljanje, je leta 1478 izročil grad
Jorgu Weissneckerju, samo leto kasneje pa je le ta skupaj z mestom prešel v last kralja Matije Korvina. Po
Korvinovi smrti je leta 1490 njegov poveljnik Jakob Szekely grad predal cesarju v last. Za zgodovino gradu
je izredno pomemben Gabriel Strein, ki je leta 1572 dobil grad v zakup od deželnega kneza in je v obdobju
1572 - 1614 grad temeljito prezidal. Leta 1614 je postal grajski zakupnik Hans Žiga pl. Schrottenbach in leta
1621 Gotfrid baron pl. Stadl. Po Stadlovi smrti leta 1623 je grad prešel v posest Hansa Ulriha, kneza
Eggenberškega. Po smrti poslednjega kneza Eggenberg je dediščino prevzela mati Marija Šarlota, rojena
Šternberg, ki je upravljala eegenberško posest do leta 1754. Po njeni smrti je gradova Eggenberg in Gornja
Radgona ter palačo v Gradcu podedovala njena najstarejša hčera, Marija Leonora, ki se je leta 1740 poročila
z Leopoldom Herbersteinom. Grof Leopold Herberstein je dal leta 1775 grad temeljito prenoviti, o čemer
priča napis nad vhodnim portalom v grad. Leta 1789 je Leopold Herberstein prodal grad z gospoščino grofu
Francu Jožefu Wurmbrandu. Družina Wurmbrand je ostala lastnica gradu vse do leta 1914, ko ga je prodala
grofu Chorinsky. Do leta 1931 je bil grad še bogato opremljen s stilnim pohištvom, slikami, pečmi in
drugimi predmeti iz obdobja od 17. do 19. stoletja. Danes grad predstavlja pomembno stavbno dominanto na
hribu nad mestom.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 39/2, 43/1, 43/2, 45, 49 del, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52, 53, 54/8,
54/9, 54/10, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 65/10, 65/11, 65/15, 65/16, 65/18, 65/19, 65/2,
65/20, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 70/1, 72/2, 74, 78, 82/2, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 83/2, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 411, 412, 413/1,
413/2, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 42, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428/1, 428/2, 429, 430,
431/1, 431/2, 432/2, 433/2, 434/1, 434/2, 434/3, 435, 436/1, 436/2, 436/3, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 439/1,
439/2, 439/3, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 439/9, 440/3, 440/4, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 456/3, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 1220 del,
1227/2 del k.o. Gornja Radgona.
Opis varstvenega režima za vplivno območje: Niso dovoljeni posegi, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali
funkcijo lahko negativno vlivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika. Vsi dovoljeni
posegi v vplivnem območju gradu se morajo podrejati veduti spomenika.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6686,
Ime enote: Gornja Radgona - Grad Šahenturn
Lokacija: parc. št.: 648/1, 648/2 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Grad Šahenturn stoji v mestnem jedru, med osrednjim trgom in pokopališčem.
Podolžna, nadstropna zgradba s prislonjenim čokatim dvonadstropnim stolpom je v osnovi domnevno iz 16.
stoletja. Na prelomu 19. in 20. stoletja je bila predelana. Fasade so nečlenjene, okna pa poudarjena z
izstopajočimi karnisami. Stavbo prekriva dvokapna opečna streha. Graščina, v kateri je bil sedež velike
deželnoknežje gospoščine, se prvič omenja v 15. stoletju. Od okoli leta 1525 je bila v različnih zakupih,
pribl. od leta 1730 pa v lasti Wildensteinov, katerim so po letu 1817 sledili razni lastniki, med zadnjima
svetovnima vojnama so to bili grofje Fuenfkirchen. V stavbi je bila do leta 1991 vojašnica. Grad Šahenturm,
čigar stavbna zgodovina sega v 16. stoletje, predstavlja primer nekdanjega strelskega dvorca, v katerem je bil
med drugim tudi sedež knežjega urada. Kljub skoposti v arhitekturnih detajlih, odraža svojo kvaliteto z
ohranjeno maso stavbne zasnove.
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Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6685,
Ime enote: Gornja Radgona - Graščina Rotenturm
Ulica: Apaška cesta, Hišna številka: 11
Lokacija: parc. št.: 458/1, 458/2, 448 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve: Rotenturm, ali ponekod v literaturi tudi Rotenturn, je lociran v neposredni bližini
grajskega griča in poti, ki je včasih predstavljala edini dostop na grad. Sedanja podoba stavbe v obliki črke L
je rezultat dveh glavnih gradbenih faz, renesančne iz 17. stoletja in baročne v 18. stoletju. Starejšemu,
krajšemu in širšemu renesančnemu traktu iz 17. stoletja so v 18. stoletju prizidali ožji in daljši baročni
objekt. V obeh traktih je še moč najti več zelo kvalitetnih arhitekturnih detajlov, ki pričajo o pomembnih
lastnikih objekta. V prvi vrsti izstopajo bogati baročni štukaturni okviri v prvem nadstropju obeh traktov,
izredno kvalitetni baročni podboji in baročne vratnice, ki jih hranijo v kapeli, baročna profilacija v kapeli,
kovaško izdelana baročna svetlobna lina, dva kamnoseško obdelana portala , ki vodita v pritličje in baročne
vratnice na stopnišču in nadstropju daljšega trakta. V kleti in nadstropju renesančnega trakta so ohranjeni še
kamniti okenski okviri in oboki. Prav tako je v nadstropju še ohranjen star leseni tram. Dolg, sedaj s
predelnimi stenami predeljen prostor v baročnem pritličju, za katerega domnevamo, da je bil konjski hlev, je
obokan s češkimi kapami. V prvem nadstropju so nekateri stropovi okrašeni z razgibanimi baročnimi okviri,
ki kažejo na čas prve polovice 18. stoletja. Stopnišče je zalomljeno in obokano s plitvo banjo. Na vzhodnih
vogalih baročnega trakta je moč zaslediti baročne šivane robove s krožnimi zaključki v svetlo rdeči barvi, na
vogalih renesančne hiše pa zasledimo renesančne šivane robove v temnordečem tonu. Južni trakt je imel do
leta 2002 lesen stolpič s pločevinasto čebulasto streho, ki ga bo pri prenovi potrebno rekonstruirati. V
literaturi je le malo zapiskov o nekdanjem gradu, ki so ga v 17. stoletju zgradili grofje Eggenbergi. Na
franciscejskem katastru iz leta 1824 je poleg stavbe, ki je ohranila tloris iz obdobja prizidave jugovzhodnega
trakta, to je 18. stoletja, viden še ribnik in parkovna zasnova pred objektom. Rotenturn, ki je bil v 17. stoletju
v lasti kneza Eggenberga je kasneje prešel v last samostanskega reda Klaris iz Gradca, kasneje pa reda Sankt
Lambrechta. Kasneje so si grad lastili grofje Herbersteini in Wurmbrandi nato družina Deller, Zorzini in dr.
Vargazen. Graščina Rotenturn predstavlja kvaliteten primer raščene arhitekture 17. in 18. stoletja, ki
združuje renesančno in baročno gradbeno fazo z ohranjenimi arhitekturnimi elementi in detajli.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6692,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 5
Lokacija: parc. št.: 56 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna, 6 x 2-osna zgradba z visokim pritličjem in pripadajočim dvoriščnim
delom, stoji neposredno ob Jurkovičevi ulici, jugovzhodno pod gradom. Zgrajena je bila v drugi polovici 19.
stoletja. Glavno fasado obteka preprost venčni zidec nad kletnim delom, kjer je na sredo umeščena vhodna
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odprtina. Lesena okna z nadsvetlobo in lesenimi naoknicami krasijo gladke obrobe s profiliranimi okenskimi
policami in karnisami. Parapetna polja in polja nad okni so izražena z močnejšo dekoracijo. Fasade
zaključuje preprost podstrešni venec. Strehe so prekrite z opečno kritino. Stavba predstavlja kvaliteten
primerek meščanske arhitekture, zgrajene v historičnem slogu druge polovice 19. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6693,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 9
Lokacija: parc. št.: 59 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Dvonadstropna stanovanjska hiša stoji ob Jurkovičevi ulici, vzhodno pod gradom.
Stavba ima na vogalu stolp z visoko piramidasto strešico iz pločevine. Ob stolpu se nahaja vhodna odprtina,
ki je nekoliko pomaknjena v notranjost. Nad njo se v obeh etažah pojavlja leseni »gank« z dekorativno
izdelano leseno ograjo. Pritličje je obdelano z rustiko in šivanimi robovi ob straneh. V nadstropju si šivani
robovi sledijo v presledkih. Fasadna profilacija je močno poudarjena okoli okenskih odprtin, okna v 1.
nadstropju imajo še dodatna polja pod karnisami. Ulična fasada je posebej poudarjena v prvi okenski osi in
deluje rizalitno. Členijo jo dvojne okenske odprtine v obeh nadstropjih, nad katerimi se iz strešine dviga
atika z manjšo odprtino, zaključena s stolpičem. Fasade zaključuje močno profiliran podstrešni venec, strehe
prekriva opečna kritina. Stavba predstavlja tipičen primer večdružinske stanovanjske gradnje na prelomu
stoletja z nemško neorenesančno fasado in stolpičema na vogalnem delu.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6694,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 17
Lokacija: parc. št.: 84 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Hiša je sestavni del obuličnega niza, od sosednje hiše Jurkovičeva 19 jo loči prehod.
Petosna enonadstropna zgradba ima v pritličju popolnoma predelano fasado. Nadstropje s poudarjeno
profilacijo okoli oken in parapetnimi polji nakazuje gradbeno dejavnost iz sredine 19. stoletja. Stavba se
navezuje na novejšo osemosno zgradbo s hišno številko 15. V hodniku je križno grebenasti obok iz 17.
stoletja in banja s sosvodnicami v kuhinji, gostinskem prostoru s točilno mizo in kleti. V čevljarski delavnici
je banja s sosvodnicami, okrašena s štukaturo iz druge polovice 19. stoletja. iša, ki je bila v osnovi zgrajena
v tradiciji 17. stoletja, ima še nekaj ohranjenih arhitekturnih elementov tega časa - zlasti oboke v kleti in
pritličju.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
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- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6695,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 19
Lokacija: parc. št.: 82/2, 82/4 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Triosna, enonadstropna stavba se nahaja na koncu neprekinjenega niza hiš ob
Jurkovičevi ulici. V 19. stoletju je bila močno predelana. Šivani robovi in kamnoseško izdelano okno v
pritličju in podstrešju dokumentirajo renesančno dejavnost. K dvoriščni strani hiše je bila naknadno
prislonjena garaža, ki sega do arkad v prvem nadstropju. V prvem nadstropju je viden samo še del arkad,
kajti drugi del je bil uničen pri dozidavi trakta, ki je postavljen pravokotno na osnovno zgradbo. Močno
okrnjen gotsko zašiljen arkadni hodnik s križno grebenastim obokom, ki sloni na slopih s posnetimi robovi in
nakazuje na 16. stoletje, je ohranjen samo v prvem nadstropju in še to delno, saj so ga naknadne
nekontrolirane gradnje močno poškodovale. Hiša predstavlja primer raščene meščanske arhitekture, ki sega v
čas renesanse in pozne gotike.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6696,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 21, 23
Lokacija: parc. št.: 82/6, 82/7 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Jurkovičeva 21, 23 - nekaj časa celo sedemnajstosna, danes pa osemosna,
enonadstropna hiša stoji v strnjenem zazidalnem nizu z lokali v pritličju. Fasada je močno predelana in
popolnoma nečlenjena in skriva pod ometi dve različni stavbi. Hodnik v pritličju je križno grebenasto
obokan. Stopnišče, ki vodi v prvo nadstropje, je desno orientirano in dvakrat zalomljeno. Lepo oblikovan
steber z rozeto v kapitelu je ostanek nekdanjega križno grebenastega oboka v pritličju. Na dvoriščni strani je
gank iz okoli 1900, za katerim je skrit originalen in še gotsko zašiljen križno grebenasti obok, ki sloni na
toskanskih stebričkih, ti pa slonijo na kvadratnih bazah, visokih okoli 1 m. Stena ganka je približno 1 m
odmaknjena od arkad. Hiša, ki je bila močno predelana, ima na dvoriščni strani ohranjen lep arkadni hodnik,
ki z vsemi svojimi elementi nakazuje 16. stoletje. Steber na dvorišču je eden redkih primerov renesančnega
oblikovanja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
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EŠD: 6697,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 25
Lokacija: parc. št.: 82/5, 82/8 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Tipična enanadstropna meščanska zgradba z gospodarsko kletjo v dvoriščnem traktu
ima tloris v obliki črke L. Nadstropna, triosna zgradba v strnjenem zazidalnem nizu ima v centralni osi
preprosto členjen poznobaročni kamniti portal z letnico 1823. Fasado členijo kamnoseško izdelana okna in
portal. Nad okni prvega nadstropja je renesančen pas sgrafito dekoracije. Pas poslikave med podstrešnim
vencem in okensko karniso kaže bajeslovna bitja z rilcem med dekorativno renesančno dekoracijo, ki se
ponavlja in vključuje še vegetabilno dekoracijo v obliki srčka. Dekoracijo v širini okoli 60 centimetrov
zaključujeta na zgornji in spodnji strani dve tanki liniji z vmesnimi dekorativnimi točkami. Okna v prvem
nadstropju imajo bogato profilirane police in karnise, medtem ko dve kamnoseško izdelani okni pritličja
ponavljata preprost kamnit okenski okvir iz pritličja dvoriščne fasade. Sprva sta hiša ob ulici in del
današnjega dvoriščnega objekta stala ločeno. V poznem 17. stoletju so bivalni objekt ob ulici povezali z
gospodarskim dvoriščnim objektom in ga v nadstropju oblikovno poenotili z nadstropjem uličnega dela
stavbe. V pritličje dvoriščnega trakta, ki je verjetno nekdaj služilo v namene vinske kleti, stopamo skoraj
sedemdeset centimetrov nižje kot v prostore ob ulici. Oboki gospodarske kleti so iz treh različnih gradbenih
faz, najstarejši je renesančni banjasti obok s sosvodnicami na skrajnem zahodnem delu, ki je nedvomno
nekoč stal kot samostojen gospodarski objekt. Oboka dveh prostorov ob cesti sta iz začetka 19. stoletja.
Prostor kasneje poenotene gospodarske kleti , so domnevno v poznem 17. stoletju povezali še s tlakom iz
mačjih glav. Opečne oboke različnih gradbenih faz gospodarskega pritličja nosijo štiri opečni slopi. V
pritličju dvorišča je ujmo predelav preživel renesančni kamnit okenski okvir. V nadstropju so še dobro
ohranjeni renesančni tramovni stropovi in renesančne okenske niše v vseh prostorih ter renesančen kamnit
portal. Zgradba kaže vse znake renesančnega in poznobaročnega oblikovanja in predstavlja izredno
kvaliteten primer renesančnega in poznobaročnega oblikovanja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6698,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 3
Lokacija: parc. št.: 91, 92, 93, 94 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Desetosna, enonadstropna hiša je del strjenega zazidalnega niza s poudarkom na
oblikovanju fasade v prvem nadstropju. Okna v nadstropju so okrašena z bogato profilirano karniso, ki se
nadaljuje v okensko obrobo, le-to pa na spodnji strani okna krasijo eno podolžno pravokotno polje ter dve
kvadratni ob staneh. Okenske osi so v prvem nadstropju med seboj ločene s preprosto oblikovanimi pilastri.
Pritličje je rustikalno s preprostimi okenskimi obrobami, ki se na zgornjem delu okna polkrožno
zaključujejo. Stavbo prekriva dvokapna streha z opečno kritino. Zgradba predstavlja značilen primer
arhitekturnega oblikovanja iz začetka druge polovice 19. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
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EŠD: 6699,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 4
Lokacija: parc.št.: 114/4, 114/5, 114/7 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna petosna stanovanjska hiša stoji v strnjenem zazidalnem nizu
Kerenčičeve ulice. Fasada je nečlenjena. Lesena dvojna dvokrilna okna, deljena na šest polj, obdajajo v
ometu narejene gladke obrobe. Pritlične okenske odprtine imajo ohranjene baročne okenske mreže. Na
dvokapni opečni strehi so naknadno urejena neustrezna mansardna okna. Vhod v osrednji osi krasi
poznobaročni portal s prstani in letnico 1830 v njih.
Hiša predstavlja primer tipične meščanske arhitekture, ki je še odraz poznega baroka, kar se kaže v
poznobaročnem portalu in mrežah pritličnih oken.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6700,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 5, 5a
Lokacija: par.št.: 95/1, 95/2, 95/3, 95/4 k. o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Desetosna, enonadstropna stavba je del obuličnega zazidalnega niza ob Kerenčičevi
ulici. Ima preprosto oblikovane okenske odprtine, ki so v prvem nadstropju poudarjene samo z ozko okensko
obrobo in preprosto oblikovano karniso. Lesena okna v nadstropju so dvokrilna, deljena na šest polj. Velika
okna v pritličju služijo kot izložbe. Etaži sta ločeni z profiliranim venčnim zidcem. Hiša ima tri vratne
odprtine, dve za vstop v trgovino in večji uvozni hodnik na dvorišče, nad katerim je umeščena velika luneta.
Na dvokapni opečni strehi se pojavljajo naknadna mansardna okna. Hiša je kakovosten primer preprostega
arhitekturnega oblikovanja s fasado, ki je tipična za drugo polovico 19. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6701,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 9
Lokacija: parc. št.: 98, 99/4 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Prostostoječa stavba tvori del stavbnega niza ob Kerenčičevi ulici in je od sosednjih
hiš ločena s prehodoma. Nahaja se v bližini mostu čez reko Muro, ki povezuje Slovenijo z Avstrijo.
Šestosna, enonadstropna zgradba ima v četri osi enoosni izzidek v četrti osi, ki počiva na dveh toskanskih
stebrih in križnem oboku. Pritličje členijo vodoravne fuge, sledi preprost zidec pravokotnega prereza in
baročno oblikovan venčni zidec. Okna v pritličju so bila včasih v kamnitih okvirih, katerih sedaj iz
neznanega vzroka ni več. Okna v nadstropju so na zgornji strani okrašena z vzvalovljenimi čeli, ki slonijo na
dveh konzolah. Vhod je rustikalen in polkrožno zaključen in v prstanih okrašen s trakasto ornamentiko. Pri
obnovi so odstranili kvadrataste okraske pod okni in portal v prvi osi. Stavbna celota z vsemi stavbnimi členi
izvira iz srede 18. stoletja in je ohranila celovitost stavbne strukture in detajle skoraj v celoti. Je lep primer
stanovanjske zgradbe iz srede 18. stoletja in se zato uvršča med pomembnejše spomenike Gornje Radgone.
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Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6702,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 11
Lokacija: parc. št.: 100/1, 100/2 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: 7 x 2 osna, enonadstropna stavba se nahaja v neposredni bližini mostu čez reko
Muro, ki vodi v Avstrijo. Okenske odprtine so členjene z enostavnimi geometrijskimi okraski. Vogali so
poudarjeni s šivanimi robovi. V tretjo os je umeščen potlačen členjen portal z »No 4« v temeniku. Dvokapno
opečno streho prekriva opečna kritina. Vežo pokriva plitka potlačena banja s poznobaročnimi sosvodnicami.
Kamnit kletni portal je polkrožno zaključen.. Na dvoriščni strani je prisotne nadstropni arkadni hodnik.
Preprosta, vendar značilna meščanska hiša iz konca 18. stoletja, je ohranila celovito podobo meščanske hiše
tega obdobja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6704,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 13
Lokacija: parc. št.: 101 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Zgradba s strojarsko streho stoji v nekdanjem obmejnem pasu. Nadstropna,
podolžna, šestosna stavba ima tloris zalomljenega pravokotnika, ki jo pokriva dvokapnica naklona 45
stopinj. Fasado krasijo sivomodra renesančna dekorativna polja, okenske obrobe s karniso s tremi krogci ter
šivani robovi na vogalih. V pritličju z gospodarsko kletjo so kamnoseško izdelani kamniti okenski okviri, v
centralni osi pa rekonstruiran, polkrožno zaključen kamniti portal. Prav tako je rekonstruirano tudi
kamnoseško izdelano okno desno od portala. V veži sta ohranjena dva originalna kamnita portala
gospodarske kleti, eden z železnimi vratnicami, drugi je vodil v manjši prostor ob gospodarski kleti. Ostali
kamniti portali pritličja so analogno rekonstruirani. V nadstropju je še ohranjen originalni renesančni
tramovni strop. Z dvoriščne strani je stavba nezanimiva. Detajli in obokanje v veži nakazujejo obdobje prve
polovice 17. stoletja. Hiša je bila močno predelana, predvsem njen desni del, vendar je bila leta 1998
strokovno obnovljena. Fasada Kerenčičeve 13 predstavlja primer dokaj ambiciozne dekorativne poslikave
predmestnega objekta v obdobju renesanse, ki je bil v lasti obrtnika - kožarja in je ohranjena le v redkih
primerih. Za kožarsko stroko govori strojarska streha in v letu 1967 uničena fasadna freska iz leta 1747 z
motivom razprostrte kože, dveh strojarskih nožev in vedra.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
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- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6703,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 14
Lokacija: parc. št.: 110/1, 110/2 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Petosna, enonadstropna hiša stoji v strnjenem zazidalnem nizu Kerenčičeve ulice. V
tretji in četrti osi ima dvoosni izzidek, ki sloni na masivnih slopastih stebrih z jezikasto posnetimi robovi in
banjo s parom sosvodnic. Vežo pokriva banjast obok s sosvodnicami. Ima potlačen, s prstanoma in
temenikom členjen portal. Na temeniku je napis »No 18.G.D.« Na obeh prstanih je izpisana letnica 1814.
Stavba je bila leta 1989 restavrirana, vendar neustrezno pobarvana. Prekrivajo jo opečne strehe. Fasade so
gladke, okna obrobljajo v ometu narejene obrobe. Obdobje, v katerem je nastala, ter lepo oblikovan izzidek s
portalom, uvrščata stavbo med najpomembnejše spomenike Gornje Radgone.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6705,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 16
Lokacija: parc. št.: 109/9, 109/10, 109/14 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: 5 x 3-osna stavba je zadnja stavba na desni strani Kerenčičeve ulice pred mostom, ki
povezuje Slovenijo z Avstrijo. Fasado te enonadstropne zgradbe krasita dva kamnita, polkrožno zaključena
baročna portala. V temeniku desnega portala je izdolbeno sidro. Portala, ki sta sedaj postavljena eden poleg
drugega, sta pred restavriranjem stavbe leta 1983 stala ločeno. Leta 1983 je bil pri obnovi levi portal
premeščen k desnemu. Vežo pokriva banja s sosvodnicami. Stopnišče je lomljeno. Potlačen polkrožen portal
vodi na dvorišče. Stavba je iz konca 18. stoletja. Dvokapno streho s čopom prekriva opeka.
Preprosta, vendar enovita masa je z manjšimi spremembami zadovoljivo ohranila svoj prvotni videz in je
zaradi svojih kvalitet in časa, v katerem je nastala, vredna, da se jo ohrani.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6706,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Lackova 17
Lokacija: parc. št.: 308 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Pritlična hiša se nahaja v predelu industrijskih obratov v Gornji Radgoni.
Poznobaročna hiša s petosno ulično fasado ima v osrednji osi dekorativen, kamnoseško obdelan
poznobaročni portal. Okenske odprtine so brez robov, v oknih so mreže, nad okni pa bogato profilirane
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karnise. Stranske fasade so triosne z dvema okenskima odprtinama v zatrepu. Pod streho poteka konkavni
podstrešni venec. Dvokapna opečna streha s čopi je krita z opeko. V notranjosti so oboki le v veži, ki je
banjasto obokana. Stavba predstavlja kvaliteten primeren poznobaročne gradnje.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6709,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 12
Lokacija: parc. št.: 609 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna stavba je del obuličnega zazidalnega niza Partizanske ceste. Petosno
ulično fasado členijo v pritličju izložbene odprtine, ki so v skrajnih oseh neustrezno izvedene. Osrednje tri
pritlične odprtine imajo gladke obrobe z dekorativnimi temeniki. Celotno pritličje je izdelano v rustiki.
Nadstopna okna s polkni imajo profilirane ušesaste obrobe s temeniki. Dodatno so poudarjena s parapetnimi
polji. Obe etaži sta ločeni z izrazitimi venčnim zidcem, fasado pa zaključuje profiliran podstrešni venec.
Prosti vogal glavne fasade krasi šivan rob. Dvokapno streho prekriva opečna kritina.
Hiša predstavlja tipičen primer meščanske arhitekture iz druge polovice 19. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 27312, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 13
Lokacija: zahodni del parc. št. 370/1 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Hiša stoji na začetku zazidalnega niza ob Partizanski cesti. Devetosna
dvonadstropna stavba ima nadstropni osrednji del poudarjen s štirimi stebri in pritličnim izstopajočim delom
z arkadami. Okna v pritličju ponavljajo polkrožni zaključek arkad. Okenske osi nad pritličjem so močno
poudarjene z vmesnimi parapetnimi polji in obrobami, ki povezujejo okna v obeh nadstropjih. Zgradba
predstavlja zanimiv primer arhitekture iz druge četrtine 20. stoletja, ki se odraža v masivni stavbni strukturi s
posameznimi ambiciozno zasnovanimi arhitekturnimi elementi.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
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Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6710,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 17, 19, Panonska 2
Lokacija: parc. št.: 728/1, 728/3, 728/6, 728/8, zahodni del 728/9 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Stavba se nahaja na koncu strnjenega zazidalnega niza ob Partizanski cesti in tvori
vogal s Panonsko ulico. Šestosna glavna fasada ima popolnoma predelano pritličje. Nadstropna okna imajo
gladke obrobe in so dodatno poudarjena z geometrično dekoracijo v predelu parapetov in pod karnisami.
Osrednji dve osi krasi balkon s kovinsko ograjo. Dvokapno opečno streho s čopi prekriva opečna kritina.
Hiša predstavlja tipičen primer arhitekture iz druge polovice 19. stoletja z ohranjeno prvotno členitvijo in
profilacijo v nadstropju glavne fasade.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6711,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 26
Lokacija: parc. št.: 725 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna, prostostoječa stavba se nahaja med Partizansko in Prešernovo cesto
ter zaključuje spodnji, južni del trga ob Partizanski cesti. Šestosna glavna fasada ima okna v prvem
nadstropju poudarjena s parapeti, v katerih se nahaja okras rombaste oblike, ter petimi rombastimi okrasi nad
okni, ki ločijo karniso od okenske preklade. Polkna zelene barve tvorijo kontrast z zelenimi glaziranimi
ornamenti v parapetih in nad okni. Nadstropji ločuje izstopajoč venčni zidec. Dvokapno streho prekriva
opečna kritina. Stavba je lep primer arhitekture iz druge polovice 19. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 24158, Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 45
Lokacija: zahodni del parc. št.: 772 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropna, šestosna zgradba stoji ob cesti Gornja Radgona – Murska Sobota in
je s slemenom obrnjena pravokotno na Partizansko cesto. Okna v prvem nadstropju so poudarjena s parapeti,
v katerih se nahaja okras rombaste oblike ter petimi rombastimi okrasi nad okni, ki ločijo karniso od okenske
preklade. Polkna so zelene barve in tvorijo kontrast z zelenimi glaziranimi ornamenti v parapetih in nad okni.
Na cestni fasadi je zastekljena niša s plastiko svetnika. Nadstropna zidana hiša je lep primer arhitekture s
preloma 19. stoletja in 20. stoletja, katero krasi kakovostna fasadna profilacija.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
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- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 6720,
Ime enote: Gornja Radgona - Kužno znamenje
Lokacija: vzhodni del parc. št. 1227/1 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Kužno znamenje stoji na glavnem mestnem trgu, ob Partizanski cesti. Na
kvadratnem podstavku z močno posnetim gornjim robom stoji ostrorobo zavit steber, ki nosi na tri strani
odprto hišico z usločeno štiristrano piramidasto streho. Zadnja stranica je zaprta s polno steno, spredaj nosita
streho dva balustra, ki sta v nasprotju z gotsko celoto že renesančno oblikovana. Letnica 1525, vklesana na
stebru, kaže prehodno stilno razpoloženje. Plastika sedečega Kristusa je iz kasnejšega časa. Poznogotsko
kamnito stebrasto kužno znamenje je kvaliteten primer kužnih znamenj iz 16. stoletja in hkrati eno najlepših
tega tipa v Sloveniji.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6712,
Ime enote: Gornja Radgona - Smodniški stolp
Lokacija: parc. št.: 232/2, 232/3 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Smodniški stolp ali "pulferturm" stoji na večji travni površini v bližini hiše Trate 6.
Gre za manjšo kamnito prizmatično stavbo s pokončnimi pravokotnimi ozkimi svetlobnimi režami in
konkavnim napuščem. Streha je opečna in piramidasta. Zidani portal je potlačen in polkrožno zaključen.
Železne vratnice portala so iz druge polovice 18. stoletja. Nič na stavbi ne nudi trdnejše opore za datacijo
stolpa. "Pulferturm" predstavlja pomemben pomnik nekdanjih obrambnih utrdb Gornje Radgone, ki se
odraža v njegovi stavbni masi in posameznih detajlih.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 27534, Ime enote: Gornja Radgona - Vila Breznik
Ulica: Maistrov trg,
Hišna številka: 5
Lokacija: zahodni del parc.št.: 346 k.o. Gornja Radgona
Utemeljitev razglasitve: Nadstropna vila z opečno štirikapnico je skoraj kvadratnega tlorisa, na južni stranici
ima pritlični segmentni izzidek z ravno streho – teraso v nadstropju. Izzidek obdajajo stebriči, ki so višji
toliko, da jih v nadstropju združuje greda, ki hkrati služi kot ograja terase. Izhod na teraso flankirata stebriča
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z ravno strešico, ki se naslanja na južno strešino, nad njim je polkrožna strešna odprtina. Pritličje je v celotni
dolžini severne fasade členjeno s šestimi slopi, katerih zahodni trije so odprti. Fasade so členjene z dvojnimi
dvokrilnimi okni z deljeno nadsvetlobo. Na zahodni, ulični stranici, je nad vsakim oknom nadstropja
temenik, pod vsakim oknom, tudi pritličnimi, pa so konzole, na katerih so bile prvotno rastline v lončkih.
Med okenskimi osmi so v treh višinah – pritličju, na dnu in vrhu nadstropja, niše s stebriči z bazami in
kapiteli. Vrhnje niše s stebriči skupaj s temeniki vrhnjih oken nosijo profiliran zidec, ki poteka po obodu
celotne hiše, nad njim je friz polkrožno zaključenih, zgoraj stopnjevano izbočenih plitvih nišic, ki spominja
na antične listne valovnice. Na strehi, ki je bila že od začetka krita s klasičnim opečnim bobrovcem, so bili
tedaj slemenjaki z nosom. Na strehi so bili prvotno arhitekturno umetelno oblikovani dimniki. Vila je bila
svetle barve, elementi, ki so jo členili, pa temnejši. Arhitekturno umetnostne kvalitete lege, zunanjščine in
notranjščine je mogoče razbrati na podlagi fotografij in ostalih virov, predvsem pa ohranjenih originalnih
načrtov. Vilo je dal zgraditi gornjeradgonski zdravnik dr. Franc Breznik, končana je bila konec leta 1931.
Ohranjeno je pismo z dne 24. 1. 1932, v katerem se dr. Breznik ob priliki voščila za Plečnikovo 60. letnico
mojstru zahvaljuje s fotografijo še ne popolnoma končane hiše, katere ohranjeni načrt je pod nadzorom
Plečnika leta 1930 izdelal njegov učenec, prijatelj in dolgoletni sodelavec Anton Suhadolc (1897 – 1983).
Bogato in prefinjeno oblikovanje vile kaže neposreden vpliv Plečnikove ustvarjalne veličine in na območju
severovzhodne Slovenije sodi med najlepše primere njegovega sloga.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje
vseh vedut na spomenik;
- vsaka raba in vsi posegi v spomenik morajo biti podrejeni
- ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh prvin spomenika po načelu ohranjanja ozir. vzpostavljanja
manjkajočih izvirnih avtorskih prvin tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov, zunanjščine in
ureditve okolice ter notranjščine z opremo;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik in ob njem je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6707,
Ime enote: Gornja Radgona - Špital
Ulica: Maistrov trg,
Hišna številka: 3
Lokacija: parc. št.: 388, 393 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Enonadstropno 3 x 6-osno stavbo pod cerkvijo, ki je znana pod imenom "stari
meščanski špital", pokriva strma dvokapnica s čopoma. V pritličju in nadstropju je poleg ostalih prostorov po
ena velika dvorana, ki je obokana, s štirimi toskanskimi stebrički, ki nosijo osrednji obok dvorane. Pritlična
dvorana se proti jugu odpira v apsido, ki je služila kot kapela, in izstopa iz pravokotnega tlorisa stavbe. Na
oboku apside so še ohranjeni fragmenti fresk, ki pa so bile okoli leta 1990 prekrite z apnenim beležem. Vsi
prostori pritličja so obokani, v nadstropju je na stropu prostora nasproti dvorane kvaliteten baročni štukaturni
okvir. Stavba je bila prvotno pozidana kot zavetišče za bolne in je šele v 20. stoletju spremenila prvotno
namembnost. Stavba se prvič omenja leta 1363, leta 1614 je bila dozidana, v današnja pojavnosti pa je iz
zadnje velike predelave leta 1764. Leta 2006 je bil špital celovito prenovljen v pojavnost iz leta 1764. Špital
predstavlja redek primer meščanske arhitekture tega tipa v Slovenji. Edinstvena je tudi njena konstrukcija
podstrešja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
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EŠD: 6691,
Ime enote: Gornja Radgona - Župnišče
Ulica: Jurkovičeva,
Hišna številka: 2
Lokacija: parc. št.: 332, 333 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Stavba župnišča je prva stavba v južnem delu Jurkovičeve ulice. Enonadstropna, 4 x
3-osna hiša ima piramidasto streho, krito z opeko. Nadstropja ločuje rahlo poudarjen venčni zidec. Okna z
lesenimi naoknicami obrobljajo gladke, v ometu narejene obrobe. Pritlične odprtine imajo mreže. Ob
Jurkovičevi ulici je še ohranjen kamniti portal in kvalitetne vratnice s konca 19. stoletja. Okoli hiše je vrt.
Zgradba predstavlja kakovosten primer ambicioznejše arhitekture 19. stoletja s posameznimi ohranjenimi
detajli. Skupaj z vrtom se povezuje v harmonično celoto.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 18052, Ime enote: Hercegovščak - Borovičeva zidanica
Naselje: Hercegovščak,
Hišna številka: 18
Lokacija: parc. št.: 326/2, 326/4 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve: Na vzpetini nad lokalno cesto se s triosnim čelom dviga nekdanja visokopritlična
gosposka zidanica. Pokriva jo opečna dvokapnica. Na kamnitem kletnem portalu je letnica 1880. Fasado
členijo na vogalih poudarjeni šivani robovi in profilirane okenske obrobe. Vzdolž vzhodne fasade poteka
leseni gank. Lesena dvokrilna okna ščitijo lesene lamelne naoknice. Obokana klet se nahaja pod celotno
stavbo. V zadnjem delu tlorisa je bila nekdaj preša. Razen zidanice je nekdanja vinogradniška gosposka
posest obsegala še hlev in viničarijo. Zidanica iz 19. stoletja, je primer nekdanje gosposke zidanice v nizu
tovrstne stavbne dediščine radgonskega predela Slovenskih goric.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 18054, Ime enote: Hercegovščak - Kolblova zidanica
Naselje: Hercegovščak,
Hišna številka: 20a
Lokacija: parc. št.: 248/2, 248/7, 248/8 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve: Nad lokalno cesto ob manjšem nasadu eksot stoji nekdanja gosposka visokopritlična
zidanica. Čelno fasado členi na zidanih stebrih stoječi zimski vrt. Pokriva jo opečna dvokapnica s
podaljšanim napuščem na zahodni strani. Pod slednjim je mogoče slediti lesenemu ganku, kot zunanji
povezavi bivalnega prostora s prešo, ki se v tlorisu nahaja v zadnjem delu zidanice. Stavba je podkletena.
Fasadno členitev poudarjajo preprosti fasadni elementi. Nekdanja gosposka zidanica iz 2. polovice 19.
stoletja, je bila nekdaj v lasti avstrijskega majorja Bouvierja, sorodnika nekdanjega proizvajalca penečih vin
v Gornji Radgoni. Gre za primer gosposkega vinogradniškega posestva, ki je poleg zidanice obsegalo še
viničarijo.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
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- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 18053, Ime enote: Hercegovščak - Zemljičeva hiša
Naselje: Hercegovščak,
Hišna številka: 21
Lokacija: parc. št.: 308/5 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve: Na pobočju nedaleč od lokalne ceste stoji manjša pritlična viničarija nekdanjega
avstrijskega lastnika. Na čelni strani je vhod v klet. Na portalu hiše je ohranjena letnica 1812. Pokriva jo
opečna dvokapnica z delnim čopom. Ohranjena je večina stavbnega pohištva. Okna so lesena dvokrilna z
delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih lesene lamelne naoknice. V zadnjem delu tlorisa je bil nekdaj prostor s
prešo. Viničarija je primer stavbne dediščine, ki je bila nepogrešljiv del nekdanje gosposke posesti
vinogradniških območij. Z vidika materialne kulture na svojstven način izpričuje način življenja viničarjev
kot socialne in poklicne skupine značilne za vinogradniška območja severovzhodne Slovenije.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 27482, Ime enote: Ivanjševci pri Ščavnici - Domačija Počepan
Naselje: Ivanjševci pri Ščavnici,
Hišna številka: 3
Lokacija: parc. št.: 1413, 1414/1 k.o. Ivanjševci
Utemeljitev razglasitve: Sredi vaškega jedra, ob križišču lokalnih cest, stoji strnjen kompleks stanovanjske
hiše s pripadajočimi gospodarskimi poslopji. Manjšo pritlično hišo, ki je z glavno petosno fasado obrnjena na
cesto, krasi preprosta fasadna členitev s poudarjenimi okenskimi okvirji, šivanimi robovi na vogalih ter
strešnim zidcem. Pokriva jo opečna dvokapnica. Ohranjeno je vso leseno stavbno pohištvo, kot so dvokrilna
okna z delitvijo kril na tri polja, zaščitena s preprostimi kovanimi okenskim mrežami in lesenimi lamelnimi
naoknicami. Glavni portal pravokotne oblike je poudarjen z barvnimi ploskvami. Sam sklop kmečkega
gospodarstva vključuje gümlo, svinjsko kuhinjo prešo in hlev, ki predstavlja največje gospodarsko poslopje
domačije. Domačija je primer manjšega kmečkega gospodarstva ravninskega predela iz 30-ih let 20. stoletja,
kjer je nekdaj živel pintar (sodar).
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 959,
Ime enote: Negova - Cerkev Marijinega rojstva
Lokacija: parc. št.: 1194/5 k.o. Negova.
Utemeljitev razglasitve: Marijina cerkev ima 3/8 zaključen prezbiterij, nekoliko širšo in višjo ladjo ter ob
južno fasado prislonjen zvonik. Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, nekoliko nižji in ožji, nepravilno
zaključeni prezbiterij, severna 3/8 zaključena kapela iz leta 1850 ter zvonik na južni strani ladje in
prezbiterija. Prezbiterij in ladjo obkroža talni zidec in profiliran konkavni venčni zidec. Kapelo iz obeh strani
osvetljuje po eno pravokotno okno v kamnitem ušesastem okviru. Enaka okna imata tudi ladja in prezbiterij.
Z južne strani vodi v ladjo pravokoten ušesast portal, okrašen s trautmannsdorfsko rozeto in volutami v
zatrepu. Zidane stopnice vodijo na pevski kor. Zahodno fasado oblikuje portal ter polkrožne niše s štirimi
lesenimi baročnimi plastikami. (sv. Andrej, sv. Janez Krstnik, sv. Simon in sv. Jakob). Pravokoten ušesast
portal ima na gredi kronogram, ki daje letnico nastanka 1710, nad njim pa grb grofov Trautmannsdorf kot
donatorjev. Profiliran konkavni venčni zidec in tri prazne polkrožne niše v trikotnem čelu zaključujejo
fasado. Vsa notranjščina cerkve je bila ornamentalno figuralno poslikana leta 1927. Tri slikana okna v
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prezbiteriju so iz leta 1905, tri okna v ladji in štiri v Križevi kapeli pa so iz leta 1906. Slikarija je
nepomembno delo Alojza Mauka iz Kapele in Franca Gornika iz Malečnika. V cerkvi je pomemben veliki
baročni oltar iz leta 1712, stranska pa sta izdelka radgonskega kiparja Janeza Jurija Strauba iz okoli leta
1760. Prižnica je bila baročna iz 18. stoletja, vendar je bila leta 1889 močno predelana. Stranska oltarja ob
slavoloku sta pendanta, preprosto postbaročno delo 19. stoletja. Klopi v prezbiteriju so še baročne.
Zakristijska omara je poznobaročna. Današnja podoba cerkve se od originalne precej razlikuje. Cerkev stoji
na prostoru nekdanje manjše gotske cerkvice, katere podoba se je ohranila na Vischerjevi grafiki iz leta 1681
in je stala v sklopu trautmannsdorfskega gradu. Od originalne stavbe ni ničesar ohranjenega. Sedanja cerkev
je iz leta 1710 in je preproste zunanjščine z nišami na zahodni fasadi. Cerkvena oprema je razen velikega
oltarja, ki pa je tudi obnovljen, dokaj skromna.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 18378, Ime enote: Negova - Trojnerova hiša
Naselje: Negova,
Hišna številka: 72
Lokacija: vzhodni del parc. št.: 541/3 k.o. Negova.
Utemeljitev razglasitve: Od nekdanje majhne kmetije se je ohranila pritlična stanovanjska hiša, ki je v osnovi
ohranila večino stavbnih značilnosti tega območja. Stanovanjska hiša, ki jo pokriva opečna dvokapnica, ima
značilno kladno konstrukcijo. Leseno ostenje prekrivajo ilovnati ometi, prebarvani z apnom. Talni zidec je
nakazan s sivim opleskom. Vso stavbno pohištvo z okovjem je v celoti ohranjeno. Manjša lesena dvokrilna
okna so dvojna. Imajo značilno delitev kril na tri polja. Ščitijo jih notranje kovane okenske mreže in lesene
lamelne naoknice. Glavni vhod zapirajo dvokrilna lesena vrata z ohranjenim okovjem; le zgornja tretjina je
na novo zastekljena. Prav tako se je ohranila značilna tlorisna zasnova: priklet, zadnja hiša, predja hiša in
črna kuhna. Stanovanjska hiša domačije Trojner s preloma 19. in 20. stoletja predstavlja del še ohranjene
stavbne dediščine radgonskega zaledja, ki na izpričuje svojstven način življenja tega območja. Kot taka je
pomembna tako iz arhitekturnega, kot etnološkega in socialno-zgodovinskega vidika.
Izjemnost hiše se kaže prav v redko ohranjeni črni kuhinji.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 18051, Ime enote: Podgrad - Domačija Jagarič
Naselje: Podgrad,
Hišna številka: 2
Lokacija: parc. št.: 502, 503/1, 503/2, 503/3, 503/4, 504 k.o. Hercegovščak.
Utemeljitev razglasitve: Tik ob glavni vpadnici v Gornjo Radgono stoji strnjena domačija, ki obsega
stanovanjsko hišo in gospodarska poslopja. Hiša je pritlična in z daljšo stranico stoji vzdolž ceste. Pokriva jo
opečna dvokapnica. Glavni vhod v hišo je z dvoriščne strani. Značilna tlorisna zasnova hiše je v celoti
ohranjena. Ima dokaj ambiciozno zasnovano fasadno profilacijo. Stavbno pohištvo je v celoti ohranjeno.
Večja okna so dvokrilna, z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih okenske mreže in lesene lamelne naoknice.
Hiša ni podkletena. Za hišo stojijo posamezna gospodarska poslopja kot: vinska klet, hlev s skednjem,
svinjak. Večji del poslopij je zidanih in prekritih z opečno dvokapnico. Domačija je primer večjega
kmečkega gospodarstva iz zadnje četrtine 20. stoletja.
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Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 6733,
Ime enote: Police - Kodeličeva zidanica
Naselje: Police,
Hišna številka: 53
Lokacija: južni del 1208/10, 1208/13, 1208/14, 249/2, 250/4, 250/5, 205/6, 250/7, 250/8, 250/9, 250/10,
250/11, 250/12, 250/13, južni del 251/1, 251/2, 251/4, 251/5, 252/1, 252/2 k.o. Police.
Utemeljitev razglasitve: Na vrhu slemena, sredi vinogradov stoji mogočna visokopritlična zidanica. Pokriva
jo opečna mansardna streha. Sredi slemena se dviga leseni stolpič s pločevinasto streho, oblikovano v manjšo
čebulo. Ohranjeno je vso leseno stavbno pohištvo. Okna so dvokrilna, deljena na polja in opremljena z
železnimi mrežami in delno ohranjenimi polnimi naoknicami. Na severozahodni fasadi sta dva kamnita,
polkrožno zaključena portala, ki vodita v bivalni in kletni del. Mogočno klet krasijo opečni oboki. Del
pritličnega gospodarskega poslopja s prešo se je porušil v predelu, kjer se je stikal z zidanico. Ohranil se je
samo del, kjer je danes stanovanjska enota. Mogočna gosposka zidanica je edinstven primer bogate stavbne
dediščine Radgonskih goric iz 18. stoletja, z nekaterimi prezidavami v 19. stoletju.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 6730,
Ime enote: Police - Rezačeva vila
Naselje: Police,
Hišna številka: 23
Lokacija: parc. št.: 409/2 k.o. Police.
Utemeljitev razglasitve: V gričevnatem predelu na vrhu slemena med vinogradi stoji nekdanja nadstropna
zidanica s pritličnim podaljškom za prešo. Tako nadstropno hišo kot pritlični del za prešo pokriva opečna
dvokapnica z delnim čopom. Fasado členijo konkavni podstrešni venec, venčni zidec, šivani robovi ter
gladke okenske obrobe. Na čelni strani med okni je razgibano baročno polje s profiliranim okvirjem. Vhod v
klet vodi skozi polkrožno zaključen portal v prvi osi čelne strani. Večina stavbnega pohištva je novejšega
datuma. Podaljšek stavbe je nekdanji pritlični gospodarsko poslopje, kjer je bila preša. Sedaj rabi kot
stanovanjska enota. Zidanica ima opečno obokano klet, ki jo zračijo manjša pravokotna ležeča odprta okna s
kamnitimi okvirji. Gre za enega od še ohranjenih primerov gosposke zidanice iz 18. stoletja, ki kot del
stavbne dediščine izpričuje materialni in socialni vidik načina življenja vinogradniških območij
severovzhodne Slovenije.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 18057, Ime enote: Ptujska Cesta - Vrečova zidanica
Naselje: Ptujska Cesta,
Hišna številka: 34
Lokacija: parc. št.: 602/9 k.o. Orehovci.
Utemeljitev razglasitve: Nekdanja gosposka zidanica iz 19. stoletja stoji ob cesti sredi izrazito slemenskega
naselja. Je zidana pritlična stavba pokrita s štirikapnico z ohranjenim starim opečnim bobrovcem. Zidanica je
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v celoti podkletena. Kletni del je iz kamna - peščenjaka. Ohranjena je večina starega stavbnega pohištva.
Okna so lesena dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih lesene lamelne in polne naoknice. Kletne
obokane prostore zračijo manjša pravokotna ležeča okna s kamnitimi okvirji. Na južni strani v drugi osi je
glavni vhod v bivalni del zidanice in v prostor s prešo. Bivalni del se nahaja na vzhodni polovici stavbe in v
tlorisu obsega dve sobi in kuhinjo. V vzhodni polovici je še ohranjena lesena preša. Do lesenega mogočnega
portala vodijo kamnite enoramne stopnice z nizko zidano ograjo. Klet je v tlorisu razdeljena na tri enote.
Vsaka je dostopna z zunanje strani, z ločenimi vhodi. Rabila je kot vinska klet, kot shramba za jabolka in
krompir in nekdaj kot skrivališče. K nekdanji gosposki zidanici, ki je kasneje prešla v last večjega kmeta, je
spadala tudi viničarija. Zidanica je primer gosposke zidanice, ki so bile stoletja nazaj stalnica vinogradniških
območij tega dela severovzhodne Slovenije. Kot taka je nepogrešljiv element kulturne krajine, ki priča o
načinu življenja vinogradniških predelov tako z vidika materialne kot socialne kulture.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 18377, Ime enote: Spodnja Ščavnica - Domačija Jagarič
Naselje: Spodnja Ščavnica,
Hišna številka: 39
Lokacija: južni del parc. št.: 1072/2, osrednji del 1263, 1289, 1290 k.o. Spodnja Ščavnica.
Utemeljitev razglasitve: Tik ob cesti razloženega naselja stoji izjemen kompleks večjega kmečkega
gospodarstva. Sestoji iz stanovanjske hiše in več gospodarskih poslopij. Na temeniku glavnega obcestnega
portala stanovanjske hiše je zapisana letnica 1911, na dvoriščnem portalu pa se odkriva leto 1890. Je zidana,
pritlična stavba. Pokriva jo opečna dvokapnica. Ima bogato fasadno profilacijo. S cestne strani vodijo v
notranjost hiše enoramne čelne stopnice s kovano ograjo. Ohranjen je del starejšega lesenega stavbnega
pohištva. Podkleten je samo del hiše. Klet je v celoti obokana. Nekoliko vstran od hiše, v istem nizu ob cesti,
stoji mogočno vrhkletno gospodarsko poslopje. V spodnjem kletnem delu, ki je v celoti zidano iz kamna, so
svinjski hlevi. V zgornjem lesenem delu je parma, ki je rabila za spravilo sena, zrnja in kmetijskih strojev in
orodja. Pokriva ga dvokapnica z neustrezno salonitno kritino. Vzporedno s hišo in parmo stoji manjši zidani
svinjak, lesena drvarnica in manjša uta. Na drugi strani ceste, nasproti hiše in parme, stoji vrhkletna preša. V
kleti so opečni oboki. Nad kletjo sta dva prostora: v prvem je ohranjena lesena preša. V drugem manjšem
prostoru, so ohranjene lesene skrinje za shranjevanje zrnja. Domačija je primer še aktivnega večjega
kmečkega gospodarstva, katerega začetki segajo v drugo polovico 19. stoletja. Gre za izjemno stavbno
dediščino, ki je v preteklosti bila stalnica ravninskih predelov Slovenskih goric.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 995,
Ime enote: Spodnji Ivanjci - Domačija Lešjak
Naselje: Spodnji Ivanjci,
Hišna številka: 6
Lokacija: parc. št.: 46/1 k.o. Spodnji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve: V samem jedru strnjene obcestne vasi stoji večja domačija, ki sestoji iz stanovanjske
hiše in večjega gospodarskega poslopja in manjše družinske kapelice. Fasado zidane pritlične stanovanjske
hiše členijo močno poudarjene okenske obrobe, strešni venec venčni zidec in šivani robovi. Hišo pokriva
opečna dvokapnica. Vhod v hišo je v osrednji osi triosnega izstopajočega rizalita s trikotnim čelom. Na
temeniku pravokotnega portala je letnica 19.A.T.10. Ohranjeno stavbno pohištvo je leseno. Okna so
dvokrilna z delitvijo kril na tri polja. Ščitijo jih železne okenske mreže in lesene lamelne naoknice.
Podkletena je samo vzhodna polovica stanovanjske hiše. Večje pritlično zidano gospodarsko poslopje,
prekrito z opečno dvokapnico, stoji pravokotno ločeno od stanovanjske hiše. Zatrep ob cesti krasijo zračne
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line. Domačija iz začetka 20. stoletja je primer večjega kmečkega gospodarstva ravninskega predela
radgonskega zaledja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 18047, Ime enote: Zagajski Vrh - Ajlečova klečaja
Naselje: Zagajski Vrh
Lokacija: jugozahodni del parc. št.:469 k.o. Spodnja Ščavnica.
Utemeljitev razglasitve: Enocelična stavba stoji ob cesti sredi razloženega slemenskega naselja. S cestne
strani je vhod v klet. Kletni del je v celoti zidan iz opeke. Zgornji del, ki je rabil kot shramba za sadje, je
grajen v značilni kladni konstrukciji. Mestoma so vidni ostanki zunanjega ilovnatega ometa in beleža.
Klečajo pokriva opečna dvokapnica (zareznik). Stavbno pohištvo je v celoti ohranjeno. Manjša štirikotna
okna ščitijo kovani okenski križi in polne naoknice z ohranjenim okovjem. Na spodnji cestni strani je
prizidana veža v klet pokrita z opečno enokapnico. Vhod v klet zapirajo zunanja in notranja vrata dvokrilna
lesena vrata. Klet (klečaja) predstavlja del nepogrešljive stavbne dediščine vinogradniških območij iz 90-ih
let 19. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 18060, Ime enote: Zbigovci - Kovačeva hiša
Naselje: Zbigovci,
Hišna številka: 45
Lokacija: južni del parc. št.: 198/2 k.o. Zbigovci.
Utemeljitev razglasitve: Nekdanja viničarija stoji vrh slemena tik ob lokalni cesti. Je pritlična lesena, z
ilovico ometana stavba, ki jo pokriva novejša neustrezna strma salonitna dvokapnica s širokim napuščem.
Okna so majhna in lesena, pravokotne oblike. Deljena so na tri polja in opremljena z okenskimi križi.
Stanovanjski del je ohranil značilno prvotno tlorisno zasnovo: priklet, predja hiška, zadja hiša in kuhna. V
istem nizu pod isto streho sledi gospodarski del, razdeljen na posamezne enote. V slednjih se je ohranil del
stavbnega pohištva prvotnega stavbnega pohištva. Podkletena je samo polovica hiše in sicer pod zadnjo hišo.
Dostopna je tako z notranjosti kot z zadnje dvoriščen strani. Viničarija iz leta 1830 predstavlja del še
ohranjene značilne stavbne dediščine vinogradniških območij; kot taka je pomembna tako iz arhitekturnega,
kot etnološkega in socialno-zgodovinskega vidika.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880

c) Naselja in njihovi deli
EŠD: 6681,

Ime enote: Gornja Radgona - Mestno jedro

33

Lokacija: parc. št.: 100/1, 100/2, 101, 102/1, 102/2, 109/9, 109/10, 109/14, 110/1, 110/2, 112, 113, 114/1,
114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 117/5, 117/7, 1221/1, 1222/1, 1222/2, 1224/1, jugozahodni del
1224/2, 1225, severni del 1227/1, 1227/3, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 1227/7, 1227/8, 323l, 326, 327, 328, 329,
330/2, 330/3, 330/4, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 336, 337, 338, 339, 340/3, 340/4, 341, 345, 346, 349, 350,
351, 352, 353/1, 354, 355, 356/1, 356/2, 357, 364/7, 364/8, jugozahodni del 364/9, 367/1, 367/2, 368, 370/1,
370/2, 371/2, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 372/1, 372/2, 372/3, 377/5, 377/6, 379/1, 379/2, 380/3, 380/4,
380/5, 380/6, 381, 382, 383, južni del 384/1, 388, 389, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 392, 393, 394/1, 394/2,
396, 397, 398, 399, vzhodni del 414, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51,5, 51/6, 51/7, 53, 54/8, 54/9, 54/10, 55, 56,
58, 59, 599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 599/5, 599/6, 60/3, 600/1, 600/3, 600/5, 601, 602, 603/1, 603/2, 604, 605,
606/1, 606/2, 607/1, 607/2, 607/3, 608/1, 608/2, 609, 610/1, 610/2, 610/3, 61, 611/1, 611/2, 62, 612, , 613,
63, 65/15, 65/23, 619, vzhodni del 644, 645/1, 645/2, 646, 647, 648/1, 648/2, 649, 650/1, 650/2, 650/3,
650/4, 650/5, 650/6, 650/7, 650/8, 650/10, 650/12, 650/13, 650/14, 650/15, 725, 728/1, 728/3, 728/6, 728/7,
728/8, zahodni del 728/9, 730/1, 731, zahodni del 732/1, 74, 75 del, 78, 79, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7,
82/8, 82/9, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 84, 85, 86, 87, 90/3, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 96, 97, 98, 99/1,
99/2, 99/3, 99/4, k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Mestno jedro v Gornji Radgoni pokriva področje ob grajskem griču z Jurkovičevo in
Kerenčičevo ulico, ki z grajskim gričem tvori najstarejši del današnje Gornje Radgone, t.i. Gornji in Spodnji
Gris, Partizansko cesto z gradom Šahenturn ter Apaško cesto z baročnim Rotenturnom. Grajsko jedro se
odlikuje z izredno kvalitetnimi spomeniki kot so Kerenčičeva 13 v neposredni bližini reke Mure, Jurkovičeva
23 in 25, Špital (Maistrov trg 4) in nekdanji Admontski dvorec (Partizanska 1). Pojavnost vseh teh objektov
je iz 17. stoletja, vendar njihova gradbena zgodovina sega vse do gotike.
Do leta 1919 je Gornja Radgona z grajskim gričem, Maistrovo, Jurkovičevo, Kerenčičevo in Partizansko
cesto predstavljala predmestje avstrijske Radgone. V najstarejši fazi razvoja naselja je grajski grič z gradom
in staro cerkvijo sv. Ruperta tik pod gradom, Jurkovičevo in Kerenčičevo ulico predstavljal najstarejši del
današnje avstrijske Radgone. V Janischevem Leksikonu Štajerske iz leta 1897 beremo, da je deželni glavar
Hanns Ungnad dal leta 1545 porušiti cerkev sv. Ruperta. Vlogo porušene cerkve sv. Ruperta je prevzela
gotska cerkev sv. Janeza Krstnika v mestnem jedru avstrijske Radgone, ki je bila od nastanka okoli leta 1400
do porušitve sv. Ruperta podružnica cerkve sv. Ruperta. Na franciscejskem katastru iz leta 1824 je vidna
ureditev in pozidava najstarejšega mestnega jedra Gornje Radgone, ki je z zaščitenimi kulturnimi spomeniki
ohranila praktično nespremenjen tloris.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter
varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- pri kakršnihkoli posegih v tla so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Merilo: M = 1: 1000

d) Stavbe s parki in vrtovi
EŠD: 7610,
Ime enote: Norički Vrh - Kunejev dvorec in vrt
Ulica: Norički Vrh,
Hišna številka: 1
Lokacija: parc. št.: 1113, 1114 k.o. Gornja Radgona; parc. št.: 32/11, 32/12, 32/13, 32/14, 32/18, 35, 41/1
k.o. Police.
Utemeljitev razglasitve: Kunejeva graščina stoji sredi obsežnega vrta. Vrt družine Kunej je bil oblikovan v
arhitekturni vrt v letih 1935 do 1936 po načrtih vrtne arhitektke Ilse Fischerauer. V njem raste večina dreves,
grmovnic in trajnic iz originalne zasnove. Prav tako so dobro ohranjeni originalni zidovi teras in stopnišča.
Na najširši terasi je osrednji vrtni motiv - plavalni bazen, ta del vrtne zasnove zaključujejo simetrično
postavljene gredice z originalnimi vrtnicami iz leta 1935 in grajeno pergolo. Enonadstropna gosposka hiša
ima v nadaljevanju stavbe proti severu pokrito pritlično "loggio". Obkrožena je z visokim drevjem in na
južni strani s kvalitetno parkovno ureditvijo. V tretji osi je vzidan kamnoseško izdelan klasicistični portal z
grofovskim grbom Gieslov v temenu. Okna v pritličju so zaščitena s kovano mrežo. V hiši je tudi zelo dobro
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ohranjeno stavbno pohištvo s poznorenesančnim okovjem. V spodnjem prostoru je ogromna veža s pečjo, iz
katere vodi pot v zgornje bivalne prostore za družino, ki ohranjajo baročno prehodnost prostorov. V pritličju
je poleg veže še sprejemnica, kuhinja in več bivalnih prostorov. Klet je obokana z banjastim in kapastim
obokom. Hiša, ki je bila zgrajena že v 15. stoletju in predelana v 17. stoletju, je v današnji pojavnosti iz prve
polovice 19. stoletja . Po virih je na tem kraju stal dvor že v 15. stoletju. Med leti 1688 in 1802 so jo imeli v
lasti grofje Leslie, potomci škotskega najemniškega oficirja, nato pa družina Giesel vse do leta 1918.
Kunejev dvorec z vrtom predstavlja najbolje ohranjen zasebni vrt v arhitekturnem slogu v Sloveniji.
Opis varstvenega režima: Za arhitekturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
- pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Prvine vsebine in značilnosti, ki se v vrtu zlasti varujejo:
- vrtnoarhitekturna kompozicija z vsemi strukturnimi prvinami in njihovimi medsebojnimi razmerji
vključno z obstoječimi naravnimi prvinami (rastline);
- umestitev v širši prostorski in vsebinski kontekst.
Splošne usmeritve in pogoji za vrtnoarhitekturni spomenik:
- ohranja se vrtno arhitekturna zasnova (oblika);
- ohranjajo in varujejo se strukturne prvine (materija);
- ohranja in varuje se vse grajene objekte in druge kulturne sestavine, ki so vključene v kompozicijo
(bazen, zidovi, pergola, stopnišča, ograja, itd.);
- ohranja in varuje se vse naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, relief, itd.);
- preprečuje se gradnja kakršnihkoli objektov, poti ali naprav, ki niso v skladu z vrtnoarhitekturno
zasnovo;
- preprečuje se onesnaževanje ter uničevanje in poškodovanje rastlin;
- ohranja (ali ponovno vzpostavlja) se primerne ekološke pogoje, ki so potrebni za rast in nadaljnji obstoj
rastlin (osončenosti, nivo talnice, preprečevanje nasipavanja itd.);
- varuje se tudi neposredna okolica ter značilni pogledi na in z enote vrtnoathitekturne dediščine.
Merilo: M = 1: 2880

e) Drugi objekti in naprave
EŠD: 7374,
Ime enote: Ivanjski Vrh - Frasov mlin
Naselje: Ivanjski Vrh, Hišna številka: 14
Lokacija: zahodni del parc. št. 183 k.o. Spodnji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve: Mogočna stavba s čopasto opečno krito streho stoji ob Negovskem jezeru. Leta 1930
so mlin prezidali v današnjo podobo ter mu vgradili dva para mlinskih kamnov in dva valjčna mlina. Zaradi
praznjenja bližnjega jezera in regulacije niso mogli mleti tudi po celo leto. Mlin v katerem so bile tudi stope
in oljarna, je prenehal z obratovanjem leta 1974. Mlin je opravljal mletje za bližnji grad in se je v svoji
podobi le malo spremenil, zato predstavlja pomembno kulturno dediščino kraja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 18039,

Ime enote: Spodnji Ivanjci - Borkov mlin
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Naselje: Spodnji Ivanjci,
Hišna številka: 24a
Lokacija: južni del parc. št. 801 k.o. Spodnji Ivanjci.
Utemeljitev razglasitve: Ob Cogetinskem potoku, na mestu kjer je prej stal lesen mlin, so leta 1908 zgradili
mlin z dvema mlinskima kamnoma. Današnjo podobo nadstropnega mlina s prizidkom strojnice, je dobil leta
1958, ko so namestili francisovo turbino, kasneje pa še dieselski motor. Mogočen mlin je danes eden redkih
ohranjenih mlinskih naprav, ki so se ohranili v teh krajih.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje tehniških, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880

f) Spominski objekti ali kraji
EŠD: 6719,
Ime enote: Črešnjevci - Kip sv. Mateja
Lokacija: parc. št.: 474/4 k.o. Črešnjevci.
Utemeljitev razglasitve: Kip sv. Mateja, izdelan v baročni maniri, stoji med drevjem nedaleč od hiše
Črešnjevci 138. Sestavlja ga oglat podstavek, vrh katerega se dviga skulptura sv. Mateja brez desne roke in v
tipični svetniški drži. Svetnik ima navzgor dvignjen pogled in razgibano draperijo. Skulptura predstavlja
kvalitetno kiparsko delo iz 18. stoletja, oblikovano na tradicionalen način.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih, umetniških in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter
varovanje vseh vedut na spomenik;
- vsaka raba in vsi posegi v spomenik morajo biti podrejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne
lege, materialov, poslikav in okrasja;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 6718,
Ime enote: Črešnjevci - Znamenje
Lokacija: zahodni del 940/4 k.o. Črešnjevci.
Utemeljitev razglasitve: Kamnito stebrasto znamenje stoji ob cesti Gornja Radgona – Črešnjevci. Znamenje
ima posnete robove podstavka in kvadratnega stebra ter hišico, ki ima na vogalih štiri gladke stebriče okoli
osrednjega poslikanega kvadra. Steber nosi letnico 1831. Takrat so originalni zaključek nadomestili s
sedanjim. Posneti robovi podstavka in kvadratni steber, ki je spodaj prirezan na ajdovo zrno, nakazujejo
datacijo v 16. stoletje.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih, umetniških in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter
varovanje vseh vedut na spomenik;
- vsaka raba in vsi posegi v spomenik morajo biti podrejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne
lege, materialov, poslikav in okrasja;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 77,
Ime enote: Črešnjevci - Rojstna hiša Petra Dajnka
Naselje: Črešnjevci,
Hišna številka: 82
Lokacija: parc. št.: 702/2 k.o. Črešnjevci.
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Utemeljitev razglasitve: V preprosti kmečki hiši, kriti s slamo, se je 23.04.1787 rodil Peter Dajnko slovenski
slovničar, pesnik in pisatelj. Peter Dajnko (1787 - 1873), ki je deloval kot strokovni in nabožni pisatelj, je v
književnosti skušal uveljaviti štajersko narečje in po njem imenovano pisavo dajnščico. Pred vhodom v hišo,
ki je ohranila svojo prvotno podobo, je pritrjena spominska plošča. V hiši je urejena spominska soba ter
razstavljeni etnološki eksponati.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje zgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 6738,
Ime enote: Črešnjevci - Spomenik Mariji Rožman
Lokacija: zahodni del parc. št.: 103/4 k.o. Črešnjevci.
Utemeljitev razglasitve: Obeležje predstavlja preprost betonski nagrobnik, pravokotne oblike, omejen s
štirimi stebriči, med seboj povezanimi z verigo. Na nagrobni plošči je napis: »In tu ležiš s krvjo oblita, ubil te
krvoses je Vlas, iznad tebe svetloba se svita, vse dala si za novi čas.« Na tem mestu so po nečloveškem
mučenju 20. 02. 1945 vlasovci ubili sekretarko s Polic Marijo Rožman. Spomenik je bil odkrit 29. 11. 1957.
Spomenik je posvečen eni zadnjih žrtev na tem območju v II. svetovni vojni.
Opis varstvenega režima:
- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih
vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del
spomenika;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 6742,
Ime enote: Gornja Radgona - Grob Maistrovih borcev
Lokacija: osrednji del parc. št.: 639 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Na pokopališču v Gornji Radgoni ob pokopališki kapeli je grob z nagrobnikom
padlim Maistrovim borcem. Na nagrobni plošči je napis:« Slovenci - uporniki 97 p.p. ustreljeni v Radgoni
27. in 28. maja 1918. Maistrovi borci padli v boju pri Obrajni in Radgoni 1919«. V skupen grob so pokopani
padli Maistrovi borci, ki so s pogubnim dejanjem ohranili našo severno mejo.
Opis varstvenega režima:
- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih
vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del
spomenika;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 15291, Ime enote: Gornja Radgona - Grob padlih talcev
Lokacija: južni del parc. št.: 639 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Na pokopališču v Gornji Radgoni so v grobu s spominsko ploščo pokopani padli
jugoslovanski, ruski in bolgarski vojaki, ki so padli tik pred koncem II. svetovne vojne. 24 ruskih padlih
vojakov so leta 1962 premestili v skupno grobnico ruskih vojakov v Mursko Soboto, dva bolgarska vojaka
pa leta 1963 v Vukovar. Spomenik je bil odkrit 09. 05. 1957. Spomenik predstavlja zaradi omenjenih
dogodkov pomembno kulturno dediščino.
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Opis varstvenega režima:
- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih
vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del
spomenika;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 6741,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Maistrov trg 4
Lokacija: Parc. št.: 399, 400, 401, vzhodni del 402 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Na Maistrovem trgu stoji hiša z izrazitim memorialnim značajem. Objekt je
pritlična, štiriosna stavba z vzidano spominsko ploščo z napisom :«V tej hiši sta živela in umrla bibliotekarja
dr. Franc Simonič in dr. Janko Šlebinger, utemeljitelja slovenske bibliografije«. Hiša je tipičen primer
meščanske hiše iz prve polovice 19. stoletja, ki ima zraven umetnostnozgodovinskega pomena predvsem
memorialni pomen.
Opis varstvenega režima:
- varovanje zgodovinskih, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- posebno varovanje zunanjosti objekta, njegove gradbene substance, posamezne arhitekturne detajle,
tlorisne zasnove, notranje opreme in vplivnega območja;
- prepoved vseh posegov v tloris in gabarite stavbe, stavbne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
- prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
- Hišo s spominsko ploščo in pripadajočim vrtom varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti.
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 18303, Ime enote: Gornja Radgona - Spomenik NOB
Lokacija: parc. št.: 367/1 k.o. Gornja Radgona.
Utemeljitev razglasitve: Spomenik padlim domačinom v II. svetovni vojni, delo arhitekta Milana Černigoja,
odkrit 15. 10. 1961. Spomenik predstavlja približno 20 metrov visok obelisk iz sivega idrijskega marmorja.
Spomenik predstavlja kvalitetno umetniško delo.
Opis varstvenega režima:
- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih
vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del
spomenika;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 27499, Ime enote: Ivanjševski Vrh - Znamenje
Lokacija: parc. št.: 788/1 k.o. Ivanjševci.
Utemeljitev razglasitve: Veliko zidano baročno nadstropno znamenje stoji ob cesti Ivanjševski vrh –
Orehovski vrh. Nahaja se na kamnitem podstavku. Spodnji višji del s štirimi visokimi in poglobljenimi
nišami ob straneh, nosi zgornje krajše nadstropje s štirimi plitkimi nišami. V nišah ni več poslikav. Znamenje
na kvadratni osnovi pokriva štirikapnica s petelinčkom na vrhu. Kritina je bobrovec. Pritlični del je od
nadstropnega ločen z izstopajočo oprogo. Nadstropno slopno znamenje predstavlja kakovosten primerek
lokalne obrti v baročni maniri 19. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
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- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 454,
Ime enote: Mele - Kužno znamenje
Lokacija: zahodni del parc. št. 936/1 k.o. Mele.
Utemeljitev razglasitve: Kužno znamenje stoji ob križišču, na SZ robu naselja. Spada v zvrst kužnih
znamenj, ki se nahaja tudi v Gornji Radgoni. Zavit steber stoji na visokem podstavku s posnetimi robovi,
kapitel je enak narobe obrnjeni vazi. Hišica, katere streha sloni na dveh stebrih in polni steni zadaj, stoji na
bogato profilirani plošči. Kamnita streha valovi in je na vseh straneh usločena. V hišici je plošča z reliefom
Kristusa iz leta 1831. Ob Kristusu kleči donatorica z grbom, v katerem se diagonalno pojavljata orel in konj.
Kužno znamenje je zelo lep primer gotske plastike iz 16. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 27535, Ime enote: Negova - Kip sv. Janeza Nepomuka
Lokacija: parc. št.: 1194/1 k.o. Negova.
Utemeljitev razglasitve: Kip sv. Janeza Nepomuka stoji ob ograji, ki povezuje grad z župniščem. Očitno stoji
na sekundarni poziciji, saj so kipi sv. Janeza Nepomuka vedno stali ob vodi. Spada v zvrst kipov svetnikov,
ki so bili v baroku zelo priljubljeni, predvsem v srednji Evropi. Kip svetnika v naravni velikosti v vihrajočem
duhovniškem oblačilu, ki v roki drži svoj atribut, Kristusa na križu, stoji na več kot meter visokem
podstavku. Verjetno je nastal po naročilu grofov Trauttmannsdorf, ki so bili lastniki negovskega gradu od
leta 1542 do 1945. Kip predstavlja zelo kvaliteten baročni izdelek.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
Merilo: M = 1: 1000
EŠD: 965,
Ime enote: Orehovski Vrh - Kapelica s skupino Križanja
Ulica: Orehovski Vrh, Hišna številka: 27
Lokacija: parc. št.: 122/3 k.o. Orehovski vrh
Utemeljitev razglasitve: Pri hiši št. 27 se v kapeli zaprtega poznobaročnega tipa nahaja gotska skupina
Križanja. Pasijonska skupina Križanja z Marijo in Janezom Evangelistom v nadnaravni velikosti je nastala v
začetka 16. stoletja. Umetnostni zgodovinar Emilijan Cevc je povezal ekspresivnost gibov in izraza z
naslanjanjem na grafično predlogo - domnevno na mojstra E.S. Skupina je bila leta 1994 prenesena v
restavratorsko delav¬nico, direktno iz kapelice na Orehovskem vrhu, kamor pa je bila nedvomno premeščena
iz večje cerkve, domnevno radgonske. Ob restavratorskih posegih so bile odstranjene recentne preslikave z
oljno barvo in delno utrjene spodnje plasti. Skupina Križanja je bila po restavriranju sprva postavljena v
cerkev sv. Petra v Gornji Radgoni, leta 2007 pa je bila skupina prenesena v prenovljeno kapelico.
Gotska skupina Križanja z začetka 16. stoletja je edini primer tako ekspresivne in slikovite gotike v naših
krajih.
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Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 27505, Ime enote: Orehovski Vrh - Znamenje
Lokacija: parc. št.: 369 k.o. Orehovski vrh.
Utemeljitev razglasitve: Veliko zidano nadstropno baročno znamenje se nahaja ob cesti v osrednjem delu
vasi. Stoji na širokem podstavku. Zgornji del, s štirimi nišami ob straneh, sloni na visokem slopu. V nišah ni
več poslikave. Znamenje na kvadratni osnovi pokriva štirikapnica s petelinčkom na vrhu. Kritina je
bobrovec. Pod strešico poteka konkaven venec. Pritlični del je od nadstropnega ločen s profiliranim
stopnjevanim vencem. Znamenje predstavlja kvaliteten primer zidanega slopnega znamenja iz 19. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 964,
Ime enote: Očeslavci - Znamenje
Lokacija: vzhodni del parc. št.: 597 k.o. Očeslavci.
Utemeljitev razglasitve: Slopasto baročno znamenje z nišami ob straneh stoji ob cesti v Očeslavcih. Z
venčnim zidcem preprostih oblik je razdeljeno v dve nadstropji. Pokriva ga preprosta plitva streha
piramidaste oblike, ki jo na vrhu krona papeški križ. Znamenje je v zelo slabem stanju in bi bilo potrebno
takojšnje obnovitve. Freske v nišah niso več razpoznavne. Znamenje je tipičen primer preprostega baročnega
znamenja iz 18. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 6743,
Ime enote: Police - Spomenik Francu Horvatu
Lokacija: jugovzhodni del parc. št.: 1044 k.o. Police.
Utemeljitev razglasitve: 10. 03. 1945 je okupator ubil Franca Horvata, partizanskega obveščevalca in kurirja.
Na mestu kjer je ubit je skromen betonski spomenik z vzidano spominsko ploščo z napisom: »Ves nem ležiš
a vendar govoriš. Vse dal sem ljubljeni svobodi. Čeprav junak, nevzdramno spiš, živeli bodo v tebi mladi
rodi. V spomin nesmrtnemu junaku Francu Horvatu kurirju in obveščevalcu NOB, ubitem na tem mestu«.
Opis varstvenega režima:
- trajno varovanje in ohranitev kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih
vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
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- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
- prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin spomenika, ki so ovrednotene kot del
spomenika.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 27507, Ime enote: Police - Znamenje
Lokacija: parc. št.: 366/1 k.o. Police.
Utemeljitev razglasitve: Veliko zidano baročno nadstropno znamenje stoji ob cesti, v bližini hiše Police 7.
Ob straneh ima poslikane niše. Znamenje na kvadratni osnovi pokriva štirikapnica s križem na vrhu. Kritina
je bobrovec. Pod strešico poteka močno profiliran venec. Pritlični del je od nadstropnega ločen s profiliranim
vencem. Znamenje je tipičen primer preprostega baročnega znamenja iz 18. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 968,
Ime enote: Ptujska Cesta - Znamenje
Lokacija: severni del parc. št.: 495 k.o. Orehovci.
Utemeljitev razglasitve: Ob poljski cesti, desno od ceste Ptujska cesta – Ivanjci, stoji visoko kužno znamenje
slopastega tipa s široko bazo in močnim konkavnim zidcem pod in nad hišico s slopasto nakazanimi vogali.
Spomenik je lep in kakovosten primer kužnega znamenja iz l7. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika;
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 967,
Ime enote: Ptujska Cesta - Znamenje sv. Janeza Nepomuka
Lokacija: severni del parc. št.: 463 k.o. Orehovci.
Utemeljitev razglasitve: Na vrhu klanca pri hiši št. 44 stoji na kamnitem podstavku razgibana baročna
kamnita plastika Janeza Nepomuka s puttom ob nogah. Na podstavku sta pritrjena dva grba. Na desnem se v
diagonali menjava šahovnica s ptičem, na levem pa sta diagonalno postavljena polmesec in tri zvezde, na
sredini pa je še mali ščitek z roko, ki drži sabljo. Verjetno sta to grba plemiča, ki je postavil spomenik, ki pa
originalno ni stal na tej lokaciji. Kip sv. Janeza Nepomuka je kvalitetno baročno delo iz sredine 18. stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
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EŠD: 973,
Ime enote: Zbigovci - Znamenje
Lokacija: severni del parc. št.: 583/2 k.o. Zbigovci.
Utemeljitev razglasitve: Dvonadstropno slopasto znamenje stoji sredi koruznega polja na začetku vasi
Zbigovci. Je pravokotnega tlorisa z nadstropnim delom na ožji osnovi. Nadzidani del je ločen od pritličja s
opečnato strešico. Znamenje, ki je členjeno z nišami, v katerih so še vidni ostanki poslikave, je pokrito s
piramidalno opečnato strešico s križem. Baročno slopasto nadstropno znamenje s polkrožnimi nišami je
značilen primer oblikovanja znamenj v 18. stoletju.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 27522, Ime enote: Zbigovci - Znamenje pri hiši Zbigovci 68
Ulica: Zbigovci,
Hišna številka: 68
Lokacija: parc. št.: 94 k.o. Zbigovci.
Utemeljitev razglasitve: Veliko zidano baročno nadstropno znamenje stoji ob potki med vinogradi, v
severozahodnem delu vasi. Zgornji krajši in nekoliko ožji del s štirimi plitvimi nišami ob straneh stoji na
visokem nerazčlenjenem slopu. Znamenje na kvadratni osnovi pokriva štirikapnica s petelinčkom na vrhu.
Kritina je bobrovec. Pod strešico poteka konkavni venec. Višji pritlični del je od nadstropnega ločen z
gladkim izstopajočim vencem. Znamenje predstavlja kvaliteten primer baročnega slopnega znamenja iz 18.
stoletja.
Opis varstvenega režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam;
Merilo: M = 1: 2880
6. člen
Spomeniki se označijo v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov, razen
arheoloških in naselbinskih spomenikov.
7. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali
zemljišče, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje
pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet,
način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti ter
posamezne druge ukrepe, določa Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
9. člen

42

Pravni status nepremičnega kulturnega spomenika se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba na podlagi
tega odloka. Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika
na parcelnih številkah, navedenih v 5. členu tega odloka.
10. člen
Meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij so vrisane na digitalnem katastrskem
načrtu v merilih 1:1000 in 1:2880, prav tako so prikazane v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Maribor in Občina Gornja Radgona.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine. Za vse
kršitve tega odloka se uporabljajo določbe od 125. do 129. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona,
Lendava in Murska Sobota, št. 2/1991 z dne 17.01.1991, Uradni list RS, št. 39/1992, 58/1995, Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10 z dne 01.03.2005).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih.

Številka: 007-1/2014
Datum: _____________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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OBRAZLOŽITEV:
Občina Gornja Radgona ima sprejet Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju Občine Gornja Radgona. Ob sprejetju je veljal za celotno območje tedanje upravne enote
oziroma vse od leta 1991. Odlok je bil v tem času spremenjen in dopolnjen s štirimi spremembami.
Zaradi nove zakonodaje in zaradi sprememb na področju kulturne dediščine, je trenutno veljaven Odlok
potrebno dopolniti in uskladiti z novo zakonodajo oziroma nadomestiti z novim Odlokom, ki bo usklajen z
določbami Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12
in 111/13, v nadaljevanju: ZVKD-1).
Ob smiselni uporabi določb drugega in četrtega odstavka 12. člena ZVKD-1, je Občina Gornja Radgona
pristopila k izdelavi predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na
območju Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju: Odlok) po naslednjem postopku:
- Predlog za razglasitev spomenika lokalnega pomena je na osnovi zakonodaje pripravil Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (v nadaljevanju ZVKDS).
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor je na podlagi 12. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine v mesecu juliju 2013, občini posredoval osnutek Strokovnih
podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona.
- Na podlagi istega člena je župan občine Gornja Radgona dne, 3. 9. 2013 sprejel Sklep o javni
razgrnitvi Strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino
Gornja Radgona, ki je bil potem objavljen.
- Javna razgrnitev je potekala od 4. 9. 2013 do 11. 10. 2013.
- V tem času se je vsem imetnikom nepremičnih kulturnih spomenikov v Občini poslal dopis, da se
sprejema imenovani Odlok, in da lahko podajo pisne pripombe in predloge na razgrnjene strokovne
podlage na Občino Gornja Radgona.
- Dne, 9. 10. 2013 je na občini Gornja Radgona potekala javna obravnava, kjer so bile strokovne
podlage dodatno obrazložene s strani predstavnika ZVKDS. Na javni obravnavi so lahko lastniki
parcel in nepremičnin, ki sodijo v varovana območja, podali svoje pripombe ter se izjasnili glede
odloka in razgrnitve kulturnih spomenikov.
- ZVKDS je na vse poslane pisne pripombe podal pisne odgovore in utemeljene obrazložitve.
Vsebina 5. člena predloga odloka je v celoti povzeta iz Strokovnih podlag za razglasitev kulturnih
spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Maribor.
Namen razglasitve kulturnih spomenikov je ohranjanje kulturnih zgodovinskih, arheoloških, urbanističnih,
etnoloških in umetno-zgodovinskih vrednot ter zagotovitev njihovega nadaljnjega obstoja, kar zajema
celovitost, izvirnost in historično pričevalnost spomenika.
Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali
skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih
različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in
širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v
javnem interesu. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje in širše
lokalno okolje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena. To so: spomeniki, arheološka najdišča,
stavbe, parki in vrtovi, stavbe s parki in vrtov, spominski objekti ali drugi objekti in naprave, naselja in
njihovi deli, kulturna krajina in ostalo.
V skladu z navedenimi izhodišči so za spomenike lokalnega pomena tako določeni spomeniki podrobneje
navedeni v 5. členu predloga Odloka. Vsak razglašen spomenik vsebuje podatke, in sicer: evidenčno številko
dediščine (EŠD), ime enote, vrsto spomenika, občino in naselje ter lokacijo spomenika. Za vsak spomenik je
navedena utemeljitev za razglasitev, opis varstvenega režima ter vplivno območje, določeno na podlagi
upoštevanja zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomena spomenika. Meje območij kulturnih
spomenikov in njihovih vplivnih območij so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilih 1:1000 in
1:2880, prav tako pa so prikazane v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000.
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V 7. členu predloga Odloka je določeno, da si mora lastnik pred pričetkom obnove objekta, ki je naveden v
Odloku, pridobiti kulturno varstvene pogoje, ki se upoštevajo pri pripravi dokumentacije za obnovo, h kateri
da ZVKDS še kulturno varstveno soglasje.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico samo v obsegu najnujnejšega izvajanja varstva spomenika.
Sodišče zaznamuje status spomenika za parcelni številki, določeni s tem odlokom po uradni dolžnosti.
Kontrolo nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine. Zakon o varstvu
kulturne dediščine v členih od 125 – 129 določa plačilo glob za kršitve v razponu od 100,00 EUR do
40.000,00 EUR (11. člen odloka).
Sprejetje predlaganega Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine
Gornja Radgona ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Občino Gornja Radgona, razen stroška za
označevanje spomenikov. Na podlagi 58. člena ZVKD-1 je bil sprejet Pravilnik o označevanju nepremičnih
kulturnih spomenikov, ki določa način označevanja nepremičnih kulturnih spomenikov ter obliko in vsebino
oznak na spomenikih. Spomenike lokalnega pomena je treba označiti po novem Pravilniku ob prvi večji
prenovi spomenika, najpozneje pa do konca leta 2021. Table za spomenike državnega pomena naroči in
financira država, za lokalne spomenike pa občina, ki je posamezno razglasitev sprejela. Obseg finančnih
sredstev, ki bodo potrebna za izvajanje pristojnosti občine za označevanje nepremičnih kulturnih
spomenikov, trenutno ni možno točno določiti, bo pa potrebno za ta namen predvideti finančna sredstva v
bodočih proračunih občine.
Po uveljavitvi predlaganega Odloka bo prenehal veljati Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona, z vsemi spremembami.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog Odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona – prva obravnava, obravnava in sprejme.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona – prva obravnava.
Obravnava predloga odloka traja 30 dni.
Gornja Radgona, januar 2014

Pripravila:
Majda FERENC, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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EŠD: 18047,
EŠD: 18060,

PREGLEDNI SEZNAM SPOMENIKOV IZ ODLOKA:
a) Arheološka najdišča
EŠD: 14273, Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina
EŠD: 6674,
Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina
»Grajski grič«
EŠD: 954,
Gornji Ivanjci - Gomila Ižmenska dobrava
EŠD: 14280, Gornji Ivanjci - Gomila I
EŠD: 933,
Gornji Ivanjci -Gomila II
EŠD: 14278, Gornji Ivanjci - Gomilno grobišče »Ižmenska
dobrava«
EŠD: 6683,
Hercegovščak - Rimska gomila
EŠD: 6675,
Hercegovščak - Rimsko gomilno grobišče
EŠD: 935,
Kunova - Rimsko gomilno grobišče
EŠD: 949,
Lastomerci - Rimskodobna gomila I
EŠD: 1476,
Lastomerci - Rimskodobna gomila II
EŠD: 936,
Lastomerci - Rimsko gomilno grobišče
EŠD: 14279, Lokavci - Gomilno grobišče »Ivanjševska dobrava«
EŠD: 937,
Očeslavci - Gomila
EŠD: 9673,
Očeslavci - Gomilno grobišče »Gomile«
EŠD: 14275, Podgrad - Gomila I
EŠD: 14276, Podgrad - Gomila II
EŠD: 6677,
Podgrad - Gomila III
EŠD: 14277, Podgrad - Gomila IV
EŠD: 950,
Ptujska Cesta - Rimska gomila
EŠD: 6678,
Spodnja Ščavnica - Gomilno grobišče
EŠD: 940,
Spodnji Ivanjci - Rimsko gomilno grobišče
EŠD: 943,
Stavešinski Vrh - Rimsko gomilno grobišče
b) Stavbe
EŠD: 18055,
EŠD: 6728,
EŠD: 6727,
EŠD: 18059,
EŠD: 22222,
EŠD: 18376,
EŠD: 27521,
EŠD: 6708,
EŠD: 2989,
EŠD: 150,
EŠD: 6686,
EŠD: 6685,
EŠD: 6692,
EŠD: 6693,
EŠD: 6694,
EŠD: 6695,
EŠD: 6696,
EŠD: 6697,
EŠD: 6698,
EŠD: 6699,
EŠD: 6700,
EŠD: 6701,
EŠD: 6702,
EŠD: 6704,
EŠD: 6703,
EŠD: 6705,
EŠD: 6706,
EŠD: 6709,
EŠD: 27312,
EŠD: 6710,
EŠD: 6711,
EŠD: 24158,
EŠD: 6720,
EŠD: 6712,
EŠD: 27534,
EŠD: 6707,
EŠD: 6691,
EŠD: 18052,
EŠD: 18054,
EŠD: 18053,
EŠD: 27482,
EŠD: 959,
EŠD: 18378,
EŠD: 18051,
EŠD: 6733,
EŠD: 6730,
EŠD: 18057,
EŠD: 18377,
EŠD: 995,

Zagajski Vrh - Ajlečova klečaja
Zbigovci - Kovačeva hiša

c) Naselja in njihovi deli
EŠD: 6681,
Gornja Radgona - Mestno jedro
d) Stavbe s parki in vrtovi
EŠD: 7610,
Norički Vrh - Kunejev dvorec in vrt
e) Drugi objekti in naprave
EŠD: 7374,
Ivanjski Vrh - Frasov mlin
EŠD: 18039, Spodnji Ivanjci - Borkov mlin
f) Spominski objekti ali kraji
EŠD: 6719,
Črešnjevci - Kip sv. Mateja
EŠD: 6718,
Črešnjevci - Znamenje
EŠD: 77,
Črešnjevci - Rojstna hiša Petra Dajnka
EŠD: 6738,
Črešnjevci - Spomenik Mariji Rožman
EŠD: 6742,
Gornja Radgona - Grob Maistrovih borcev
EŠD: 15291, Gornja Radgona - Grob padlih talcev
EŠD: 6741,
Gornja Radgona - Hiša Maistrov trg 4
EŠD: 18303, Gornja Radgona - Spomenik NOB
EŠD: 27499, Ivanjševski Vrh - Znamenje
EŠD: 454,
Mele - Kužno znamenje
EŠD: 27535, Negova - Kip sv. Janeza Nepomuka
EŠD: 965,
Orehovski Vrh - Kapelica s skupino Križanja
EŠD: 27505, Orehovski Vrh - Znamenje
EŠD: 964,
Očeslavci - Znamenje
EŠD: 6743,
Police - Spomenik Francu Horvatu
EŠD: 27507, Police - Znamenje
EŠD: 968,
Ptujska Cesta - Znamenje
EŠD: 967,
Ptujska Cesta - Znamenje sv. Janeza Nepomuka
EŠD: 973,
Zbigovci - Znamenje
EŠD: 27522, Zbigovci - Znamenje pri hiši Zbigovci 68

Črešnjevci - Domačija Šantl
Črešnjevci - Gralova zidanica
Črešnjevci - Koroščeva vila
Črešnjevci - Vila Holt
Gornji Ivanjci - Breznikova vila
Gornji Ivanjci - Domačija Breznik
Gornji Ivanjci - Domačija Pivar
Gornja Radgona - Admontski dvorec
Gornja Radgona - Cerkev sv. Petra
Gornja Radgona - Grad
Gornja Radgona - Grad Šahenturn
Gornja Radgona - Graščina Rotenturm
Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 5
Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 9
Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 17
Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 19
Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 21, 23
Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 25
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 3
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 4
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 5, 5a
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 9
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 11
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 13
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 14
Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 16
Gornja Radgona - Hiša Lackova 17
Gornja Radgona - Hiša Partizanska 12
Gornja Radgona - Hiša Partizanska 13
Gornja Radgona - Hiša Partizanska 17, 19, Panonska 2
Gornja Radgona - Hiša Partizanska 26
Gornja Radgona - Hiša Partizanska 45
Gornja Radgona - Kužno znamenje
Gornja Radgona - Smodniški stolp
Gornja Radgona - Vila Breznik
Gornja Radgona - Špital
Gornja Radgona - Župnišče
Hercegovščak - Borovičeva zidanica
Hercegovščak - Kolblova zidanica
Hercegovščak - Zemljičeva hiša
Ivanjševci pri Ščavnici - Domačija Počepan
Negova - Cerkev Marijinega rojstva
Negova - Trojnerova hiša
Podgrad - Domačija Jagarič
Police - Kodeličeva zidanica
Police - Rezačeva vila
Ptujska Cesta - Vrečova zidanica
Spodnja Ščavnica - Domačija Jagarič
Spodnji Ivanjci - Domačija Lešjak
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PREDLOG
DRUGA OBRAVNAVA
Na podlagi 32. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 82 z dne 01.10.2013) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 24/06-UPB1 in 47/08) je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni seji, dne _____ sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Gornja Radgona
Namen
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih
sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske
objekte na območju Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju: občina).
Upravičenci
2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so lastniki (fizične osebe)
stanovanjskih objektov, s stalnim prebivališčem v občini. V primeru izgradnje skupne male
čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem
zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno
pogodbo.
Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske
stavbe v območju aglomeracij, kjer je že zgrajena ali se planira izgradnja javne kanalizacije.
Upravičenci so podrobneje opisani v Pogojih in omejitvah 8. člena tega Pravilnika.
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
Javni razpis
3. člen
Sredstva za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini se zagotavljajo
iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o
proračunu. Na podlagi določene višine sredstev župan objavi javni razpis, ki natančno določa
pogoje za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno
vlogo, ki jo naslovi na sedež občine.
4. člen
Javni razpis se objavi na spletni strani občine. V javnem razpisu se določi:
1. naziv in sedež občine;
2. pravno podlago za izvedbo razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili;
5. okvirno višino sredstev za sofinanciranje in zgornjo višino sredstev, ki jih lahko dobi
posamezen prejemnik;
6. določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena;
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7. rok in naslov vložitve vlog;
8. rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu;
9. kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno
dokumentacijo.
Postopek
5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov sofinanciranja in višine sredstev, ki so jim
bila odobrena,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili)
po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od
obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo
enkrat letno oziroma večkrat do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.
V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v tekočem proračunu
občine vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem
proračunskem letu prednostno pred objavo novega razpisa, v okviru sredstev proračuna
predvidenih za ta namen.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev se izda sklep. Zoper sklep je
mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.
O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi
predlog dodelitve proračunskih sredstev.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
6. člen
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov za postavitve male komunalne čistilne naprave oziroma največ
1.000 EUR pri zamenjavi obstoječe greznice s čistilno napravo ali novogradnji. Sofinancira se
postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev
ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.
Upravičeni stroški
7. člen
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z
vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z
nastavitvijo parametrov. DDV ni upravičen strošek.
Pogoji in omejitve
8. člen
Pogoji in omejitve:
– da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži v občini izven območij
aglomeracij kjer je že zgrajena ali se planira izgradnja javne kanalizacije in da ima lastnik
prijavljeno stalno prebivališče v občini;
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–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–

–

da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 ali, da ima objekt na podlagi
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje;
mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvidenih območij na katerih se
predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Občini;
mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju kjer je že zgrajena
ali se planira izgradnja javne kanalizacije, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca
javne službe občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka
z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih
predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);
čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z
ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v
mali komunalni čistilni napravi;
ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo
posreduje na občino, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v roku 6 mesecev po
vgradnji male komunalne čistilne naprave);
lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in neovirano
praznjenje;
upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem se načrtuje postavitev malih
komunalnih čistilnih naprav;
čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;
upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi
priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male čistilne naprave, ki ni
časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje malih komunalnih čistilnih
naprav, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;
v primeru biološke čistilne naprave je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev priložiti
dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi (upravičenec je dolžan dokazilo dostaviti v
roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave);
upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že
prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
– čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z enim od standardov:
SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST EN
12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda
neposredno v površinsko vodo, kar se dokazuje z ustreznim a testom oziroma certifikatom.
– čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza
standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje
skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov,
– za čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je
obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi
pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Vloga
9. člen
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena pravilnika se dokazuje z naslednjimi dokumenti:
– izpolnjena in podpisana vloga z zahtevanimi prilogami po priloženih navodilih.
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Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne
stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Nakazilo odobrenih sredstev
10. člen
Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z
vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 10. 11. v tekočem letu.
Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, razen potrdila o
pozitivno opravljeni prvi meritvi, ki se dostavi v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne
čistilne naprave.
Po predložitvi vse dokumentacije skladno s priloženimi navodili se z upravičencem sklene
pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah.
Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.
11. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom,
izvaja komisija, ki je imenovana za postopek za dodelitev proračunskih sredstev za obdobje
mandata župana.
12. člen
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in
opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev iz strani občine;
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev;
– se strinja da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja,
lahko objavijo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in
prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
13. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za sofinanciranje stroškov nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav, ki so bile vgrajene od vključno leta 2012 dalje.
14. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v
primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev,
– v primeru, da ne dostavi ocene obratovanja oziroma meritev male komunalne čistilne naprave
v roku 6 mesecev po vgradnji naprave.
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Končna določba
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona –
lokalni časopis Prepih.
Številka: 007-4/2013-U108
Datum: _____________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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OBRAZLOŽITEV:
Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Gornja Radgona (v nadaljevanju: pravilnik) je bil obravnavan v prvi obravnavi na 16. seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 19.12.2013. V roku 30 dni so bili s strani
gospoda Kajdič Ivana dne 13.1.2014 ter s strani OO SLS Gornja Radgona dne 16.1.2014
podani predlogi za spremembo pravilnika v fazi obravnave predloga pravilnika, ki je trajala 30
dni, do vključno 18.1.2014.
Predlogi OO SLS Gornja Radgona, z dne 14.1.2014:
1. Briše se druga alineja 8. člena (ne velja za nove gradnje). Spremeni se 11. alineja 8.
člena in sicer: -čistilna naprava mora biti vgrajena;
2. Spremeni se zadnji odstavek 13. člena, ki so bile ali bodo vgrajene od vključno 2007,
ko je bila sprejeta Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Uradni lst RS, št. 98/07);
3. Dopolni se 6. člen, tako da se dopolni-največ 1000 evrov pri novogradnji;
4. Predlaga se dopolnitev pravilnika z naslednjim tekstom: V primeru premajhnih
razpoložljivih finančnih sredstev v letu razpisa za odobritev subvencij vsem
upravičenim vlagateljem, se naj tem zagotovi izplačilo v naslednjem proračunskem letu
prednostno pred objavo novega razpisa.
Upošteva se predlog OO SLS Gornja Radgona tako, da se v 6. členu spremeni višina zneska
sofinanciranja na največ 1.000 EUR, enak znesek pa velja tako za zamenjavo obstoječe
greznice s čistilno napravo kakor tudi novogradnjo, s čemer je upoštevana tudi pripomba, da se
izenačijo pogoji sofinanciranja izgradnje malih čistilnih naprav za novogradnje kot obstoječe
objekte, zaradi navedene spremembe pa je posledično tudi črtana tudi 2. alineja 8. člena.
Predlogu za spremembo zadnjega odstavka 13. člena glede pričetka veljavnosti subvencij od
leta 2007 ni mogoče slediti glede na predlagani termin, ki ga predlagatelj veže na sprejetje
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih čistilnih naprav, ki izvira iz leta
2007. Krovni predpis, ki ureja področje odvajanja in čiščenja ter ukrepe za izvajanje javne
službe je Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode, objavljena v Uradnem
listu RS, 88/2011, ki je pričela veljati s 1.1.2012, katera določa vrste nalog v okviru obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode,
naloge javne službe, vključno z obveznostmi in rokih občin in izvajalcev javne službe pri
opravljanju javne službe. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav iz leta 2007 določa le posebne zahteve v zvezi z emisijami snovi
pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav, mejne vrednosti, posebne zahteve ne
ureja pa celovito področja odvajanja in čiščenja, tako da veljavnost subvencij za čistilne
naprave tako lahko vežemo le na pričetek veljave Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske vode.
Predlogu OO SLS Gornja Radgona po spremembi 11. alineje 8. člena, ki bi naj določala, da je
pogoj vgrajena čistilna naprava ne pa tudi, da je v funkciji obratovanja ni moč slediti, kajti
pogoj za pridobitev subvencij so prve meritve delovanja čistilne naprave, ki štejejo za dokaz o
pravilnem delovanju in ustreznosti naprave. Teh meritev ni moč opraviti brez že delujoče
čistilne naprave.
Na podani predlog se je dopolnil tudi 5. člen pravilnika z novim tretjim odstavkom ki glasi: »V
primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v tekočem proračunu
občine vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem
proračunskem letu prednostno pred objavo novega razpisa, v okviru sredstev proračuna
predvidenih za ta namen.«
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2. Predlogi g. Ivana Kajdiča z dne 13.1.2014:
1. Izenačijo se pogoji sofinanciranja izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za
novogradnje in obstoječe objekte;
2. V pravilniku se konkretno definirajo predvidena območja aglomeracij, na katerih se
predvideva izgradnje kanalizacije z Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Občini Gornja Radgona, kjer sofinanciranje izgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav ni možno;
3. konkretno naj se definira tudi možnost, da se lahko mala komunalna čistilna naprava
zgradi in sofinancira tudi na območju aglomeracij in da v tem primeru Občina ali
Komunalno podjetje ne more zahtevati obveznega priklopa na javno kanalizacijsko
omrežje.
Predlog Ivana Kajdiča za spremembo določil pravilnika, da se izenači sofinanciranje malih
čistilnih naprav za novogradnje in obstoječe objekte je upoštevan.
Območja aglomeracij so že opredeljena v Operativnem programu odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje 2005-2017), ki ga je sprejela Vlada RS,
razvidne pa so tudi iz grafične priloge Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 82/2013), ki po hierarhiji predstavljata višja pravna akta.
Dejstvo pa je, da območja aglomeracij ne moremo enačiti s področji, kjer je že izgrajena ali še
bo izgrajena kanalizacija, kajti obstajajo nekatera območja v občini znotraj aglomeracij nikoli
ne bodo opremljena z javnim kanalizacijskim sistemom npr.: Orehovci, Ivanjševci.
Veljavna zakonodaja določa območja in roke, v katerih mora lokalna skupnost zagotoviti
izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema v le teh. Na teh območjih bo po izgradnji javnega
kanalizacijskega sistema obvezna priključitev na to omrežje, kar je tudi v skladu z Odlokom o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Gornja Radgona, zato
predloga, da v teh območjih ni obvezna priključitev na javno omrežje ali da je tukaj možna
postavitev lastne čistilne naprave ni v skladu z veljavnimi predpisi. Namen sofinanciranja
malih čistilnih naprav je v tem, da se lastnikom objektov, kjer ne bo zagotovljen javni sistem
odvajanja fekalnih voda, s subvencijami pomaga, da to uredijo v lastni režiji s postavitvijo
malih čistilnih naprav.
Na 16. redni seji občinskega sveta dne 19.12.2014 v prvi obravnavi predmetnega
pravilnika je svoje pomisleke glede subvencioniranja komunalne čistilne naprave na območjih
kjer se gradnja kanalizacijskega omrežja predvideva, ni pa še končana ter glede
neenakopravnega položaja lastnikov novogradenj in obstoječih objektov, izrazil gospod Ivan
Kajdič.
V postopku sprejemanja pravilnika v drugi obravnavi je bila upoštevana sprememba glede
izenačenja gradenj čistilnih naprav za novogradnje in obstoječe objekte, glede območij
predvidene izgradnje kanalizacijskega omrežja pa so iz grafične priloge, ki je sestavni del
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Gornja Radgona, razvidna območja, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacijskega
omrežja, znani pa so tudi roki izgradnje: v aglomeraciji Gornja Radgona 3064 je predvidena
izgradnja do 31.12.2015, v ostalih (Mele, Lomanoše,Podgrad,Hercegovščak) pa najkasneje do
31.12.2017. V ostalih aglomeracijah vsaj zaenkrat izgradnja javnega kanalizacijskega sistema
ni predvidena. Do takrat bo v teh območjih dovoljena tudi uporaba obstoječih greznic oz.
obstoječih čistilnih naprav, glede odvajanja komunalnih fekalnih voda za nove objekte pa
zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja določajo že soglasodajalci in upravne enote pri
izdaji le teh.
V razpravi pa je sodeloval tudi gospod Robert Žinkovič, ki je svoje predloge podal tudi pisno
in predlaga spremembo 6. člena pravilnika glede višine sofinanciranja tako, da se bi financiralo
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50 % upravičenih stroškov za malo komunalno čistilno napravo oz. največ 300 eur/PE ter
spremembo 1. alineje 8. člena tako da je pogoj, da objekt, ki je priključen na vodovodno
omrežje ali ima lastno zajetje ter se za njega plačuje taksa za obremenjevanje vode.
V 7. člena pravilnika je opredeljeno, da se sofinancirajo postavitve malih čistilnih naprav do
velikosti 50 PE za kar velja sofinanciranje do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot
1000 EUR. Na podlagi izvedenih različnih testnih izračunov, enakopravnega obravnavanja
strank in razpoložljivih sredstev v proračunu se je v pravilniku uporabila metoda fiksnega
zneska sofinanciranja čistilne naprave ne glede na velikost čistilne naprave. Obstajata dve
metodi za sofinanciranje: fiksni znesek ali glede na PE, mešanje obeh sistemov v enem aktu iz
zgoraj navedenih razlogov ni izvedljivo. V praksi je najbolj pogosta izvedba malih ČN za 5 PE,
kar zadostuje za 5 člansko družino. Cena take naprave je cca 2.000-3.500 eur, kjer bi znesel
sofinanciranja predstavljal polovico investicije. Skupne čistilne naprave se v praksi redko
izvajajo, cena za čistilno napravo za 30 PE (za cca 5 objektov) je ca 12.000 eur. Če izvedemo
primerjavo obeh, ugotovimo, da bi lahko v letu 2014 ko je v proračunu za ta namen
namenjenih 15.000 eur, sofinancirali 15 čistilnih naprav za posamezne družine oz. 1 skupno
čistilno napravo do 50 PE.
Ko govorimo o sistemu odvajanja in čiščenja odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav je mišljeno na odvajanje fekalnih voda iz stanovanjskih objektov. Odvajanje
komunalnih odpadnih voda ali industrijskih odpadnih voda v male čistilne naprave ali v javno
kanalizacijo ni dovoljeno. V tem smislu je tudi definirana prva alineja 8. člena, torej da gre
izključno za eno ali večstanovanjske objekte, vsakršna druga dikcija je v nasprotju tako z
veljavno Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav kakor Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Gornja Radgona ter ostalimi veljavnimi predpisi.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog Pravilnika o sofinanciranju
malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (druga obravnava)
obravnava in sprejme v predlagani vsebini.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju
malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (druga
obravnava).
Gornja Radgona, februar 2014
Pripravila:
Občinska uprava
s sodelovanjem Komunala Radgona d.o.o.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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PREDLOG
Na podlagi 3., 17., 18., 20., in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP,
15/03-ZOPA), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF) in v skladu s prvim odstavkom 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15. 10. 2006 – UPB1 in
št. 47 z dne 01.12.2008) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji .… redni seji dne
………….... sprejel

PRAVILNIK
o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni (v nadaljevanju:
pravilnik) določa pogoje, merila in namen uporabe športnih površin in objektov na Turistično
športnem centru Trate v Gornji Radgoni (v nadaljevanju: TŠC), ki so v lasti in v upravljanju Občine
Gornja Radgona (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Pravilnik obravnava naslednje športne površine na TŠC:
- 1000 m tekaška steza, parc. št. 811, k.o. 184 G. Radgona,
- igrišče za odbojko na mivki, del parcele št. 812/1, k.o. 184 G. Radgona,
- glavno igrišče za veliki nogomet, parc. št. 812/2, k.o. 184 G. Radgona,
- igrišče za odbojko na umetni travi, del parcele št. 812/3, 184 k.o. G. Radgona,
- igrišče za košarko, del parcele št. 812/3, 184 k.o. G. Radgona,
- teniška igrišča na peščeni podlagi, parc. št. 812/4, 184 k.o. G. Radgona,
- igrišče za mali nogomet na umetni travi, parc. št. 812/5, k.o. 184 G. Radgona,
- pomožno igrišče za veliki nogomet, parc. št. 812/6, k.o. 184 G. Radgona,
- igrišče za mali nogomet (ob skate parku), del parcele Št. 812/7, k.o. 184 G. Radgona,
- igrišče za mali nogomet (ob pomožnem igrišču za veliki nogomet), del parcele št. 812/7, k.o. 184
G. Radgona,
- skate park, del parcele št. 812/7, k.o. 184 G. Radgona.
Pravilnik obravnava naslednje športne objekte na TŠC:
- Dom športa, del parcel 812/1 in 812/2, k.o. 184 G. Radgona.
Pravilnik obravnava druge površine na TŠC:
- med druge površine na TŠC so uvrščene vse druge nešportne površine, za katere velja hišni red
tako kot za vse športne površine in objekte na TŠC.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V UPORABO TER DOLOČANJE UPORABNINE ZA
UPORABO ŠPORTNIH POVRŠIN IN OBJEKTOV NA TŠC
3. člen
Športne površine in objekti na TŠC se uporabljajo za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok,
2. izvajanje športne vzgoje otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. izvajanje športne rekreacije klubov in športnih društev in organiziranje tekem teh klubov in
društev,
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4. izvajanje športne rekreacije drugih društev, rekreativnih skupin in posameznikov iz Občine
Gornja Radgona,
5. izvajanje športne vadbe društev, klubov in posameznikov izven Občine Gornja Radgona,
6. organiziranje športnih prireditev.
4. člen
Uporabniki športnih in drugih površin ter objektov na TŠC morajo v času uporabe le-teh spoštovati
veljavni hišni red in se po njem dosledno ravnati.
Organizator športne prireditve je dolžan le-to obvezno priglasiti pri pristojnem organu v skladu z
zakonom, poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč in
požarno varnost ter izvajati vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in ta pravilnik, ter skrbeti za
urejenost prometa v času športnih prireditev.
Uporabniki športnih površin in objektov na TŠC morajo v času uporabe le–teh, uporabljati ustrezno
športno in zaščitno opremo. Občina ne odgovarja za poškodbe uporabnikov športnih in drugih površin
ter objektov na TŠC.
Za stanje opreme in naprav v času uporabe športnih objektov in naprav na TŠC, odgovarjajo
uporabniki materialno, povzročeno škodo pa so dolžni povrniti ali odpraviti nemudoma oziroma
najkasneje v roku desetih dni od dneva povzročitve škode.
5. člen
Pri oddaji športnih površin in objektov na TŠC v uporabo, imajo prednostno pravico uporabniki po
naslednjem vrstnem redu:
1. osnovne šole in vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona za izvedbo šolskega pouka
športne vzgoje, ter predšolskih in šolskih interesnih dejavnosti;
2. športna društva in klubi, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok, mladine ter članov, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport in imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona;
3. športna društva in klubi, ki izvajajo programe interesne športne vzgoje za otroke in mladino in
imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona;
4. drugi klubi, društva in skupine s sedežem v Občini Gornja Radgona, ki izvajajo športno rekreacijo;
5. drugi uporabniki iz Občine Gornja Radgona;
6. društva in klubi izven občine Gornja Radgona;
7. drugi uporabniki izven občine Gornja Radgona.
6. člen
ŠPORTNE POVRŠINE NA TŠC
Uporabnina za športne površine na TŠC iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, se ne zaračunava
za uporabnike iz 1., 2., 3., 4., in 5. točke 5. člena tega pravilnika, ter za športne prireditve, katerih
donator, organizator oz. soorganizator je občina. V primerih koriščenja športnih površin z uporabo
razsvetljave se uporabnina lahko zaračuna.
Cene uporabnine športnih površin na TŠC iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika za komercialne
uporabnike in uporabnike iz 6. in 7. točke 5. člena tega pravilnika se oblikujejo po tržnih zakonitostih.
7. člen
DOM ŠPORTA NA TŠC
Občina enkrat letno, praviloma na začetku leta, na podlagi javnega poziva zbere predloge uporabnikov
za uporabo prostorov Doma športa na TŠC.
Na podlagi zbranih predlogov občina oblikuje urnik uporabe prostorov Doma športa. Pri pripravi
urnika uporabe se upoštevajo določila 5. člena tega pravilnika, ki se navezujejo na prednostno
uporabo.
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Urnik uporabe se s predlogi uporabnikov dopolnjuje vse dokler vsi termini niso polni, s ciljem, da so
prostori Doma športa skozi leto čim bolj zasedeni.
8. člen
Z zainteresiranimi uporabniki občina sklene pogodbo. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev
in drugih določb o medsebojnih razmerjih, pravicah in obveznostih občine in uporabnika, določi tudi
odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnih objektov, upoštevanje
tega pravilnika, za morebitno povzročeno škodo na objektih in opremi ter za varnost uporabnikov in
vadbe.
Ne glede na sprejeti urnik uporabe, lahko občina kateremukoli uporabniku enostransko odpove ali
prestavi posamezne termine uporabe Doma športa na druge proste termine, če so le-ti na razpolago.
Občina lahko odpove ali prestavi termin praviloma zaradi organiziranja in izvedbe športnih tekem ali
drugih športnih dogodkov splošnega širšega pomena.
Občina lahko uporabnikom odpove termine uporabe Doma športa tudi:
- če uporabniki ne spoštujejo določil tega pravilnika in hišnega reda,
- če uporabniki ne plačujejo računov za uporabo prostorov Doma športa.
V kolikor se ugotovi prezasedenost prostorov Doma športa ima občina pravico enostransko omejiti
uporabniku uporabo.
Rok za prestavitev ali odpoved termina je 3 dni pred predvidenim terminom uporabe.
9. člen
Uporabnina prostorov Doma športa se zaračunava za vse uporabnike na podlagi cenika, ki ga sprejme
župan.
Osnova za določitev uporabnine je ekonomska cena uporabe, ki je sestavljena iz obratovalnih in
materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje.
1. Višina letnih obratovalnih in materialnih stroškov zajema:
- stroške porabljene električne energije,
- stroške ogrevanja in prezračevanja,
- stroške komunalnih storitev,
- stroške potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice…),
- stroške vzdrževanja igrišč in ostalih zelenih površin znotraj TŠC,
- stroške zavarovanja,
- druge materialne stroške.
2. Stroški upravljanja:
- stroški plač in drugih osebnih prejemkov osebja, ki skrbi za urejenost TŠC-ja.
3. Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje.
10. člen
Za uporabnike iz 1. do 5. točke 5. člena tega pravilnika, ki imajo z občino, na podlagi v prvem
odstavku 8. člena tega pravilnika sklenjeno pogodbo o uporabi prostorov doma športa, in bodo
navedene prostore uporabljali najmanj 30 krat letno, se uporabnina po ceniku lahko zniža. Uporabnina
po ceniku se lahko zniža tudi za potrebe predstavitev dejavnosti javnih športnih programov in športnih
prireditev, ki se izvajajo v humanitarne namene. Znižana uporabnina se podrobneje opredeli v ceniku.
Cene uporabnine za komercialne uporabnike in uporabnike iz 6. in 7. točke 5. člena tega pravilnika se
oblikujejo po tržnih zakonitostih, kar pomeni, da je v tem primeru cena za uporabo Doma športa lahko
tudi višja od cene določene s cenikom.
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11. člen
Sredstva, pridobljena z oddajanjem športnih površin in objektov na TŠC so prihodek proračuna občine
in so namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja površin
in objektov na TŠC ter za dvig standarda pogojev za šport.
III. DRUGA DOLOČILA
12. člen
V imenu občine, imenuje župan osebo (v nadaljevanju: vzdrževalec), ki skrbi za nadzor nad uporabo
športnih in drugih površin ter objektov, kakor tudi za spoštovanje urnika uporabe ter spoštovanje
izvajanja določil tega pravilnika.
V hišnem redu, ki ga sprejme župan, se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov športnih in
drugih površin ter objektov na TŠC ter pooblastila vzdrževalca.
O določitvi višine uporabnine iz drugega odstavka 6. člena in drugega odstavka 10. člena tega
pravilnika ter zadevah glede uporabe TŠC, ki niso opredeljene v tem pravilniku, odloča župan.
13. člen
Nadzor nad uporabo športnih površin in objektov na TŠC izvaja vzdrževalec, za določbe iz 4. člena
tega pravilnika pa tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
V primeru, da se športne površine in objekti na TŠC uporabljajo s strani osnovnih šol in vrtcev je
nadzor nad uporabo dolžno izvajati strokovno osebje šol oziroma vrtcev.
14. člen
Vzdrževalec je dolžan na podlagi urnikov vadbe oz. uporabe voditi posebno evidenco uporabe le-teh,
iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
- naziv uporabnika,
- površine ali prostor, ki se uporabljajo,
- odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
- čas uporabe,
- število udeležencev,
- ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oz. poškodbah na objektu in opremi po zaključku
uporabe.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o uporabi nogometnega igrišča z umetno
travo na TŠC Trate v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih
št. 64 z dne 1. 2. 2011).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih.

Številka: 007-2/2014-U103
Datum: …………………..
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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O B R A Z L O Ž I T E V:
1. UVOD
1.1 Razlogi za sprejetje odloka in ocena stanja
Pravilnik o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni (v nadaljevanju:
pravilnik) ureja uporabo športne infrastrukture – športnih objektov in športnih površin na turistično
športnem centru Trate (v nadaljevanju: TŠC), ki so v lasti in v upravljanju Občine Gornja Radgona.
Glede na dejstvo, da je od leta 2005 dalje občina postopoma obnavljala športne površine na TŠC-ju in
v letu 2014 gradi še nov večnamenski športni objekt, s katerim bo obnova TŠC v veliki meri
zaključena ter ponudba obnovljene športne infrastrukture zaokrožena, je potrebno uporabo navedene
infrastrukture urediti še pravno formalno, kar bo storjeno s predmetnim pravilnikom.
1.2 Cilji in načela pravilnika
S sprejemom tega pravilnika želimo:
- vzpostaviti pravno formalno podlago za dajanje športnih površin v uporabo,
- vzpostaviti transparenten način razdeljevanja športnih površin na osnovi s tem pravilnikom
opredeljenih prioritet,
- predvsem pri uporabi športnih površin slediti utečeni praksi, in sicer, da bodo tudi po sprejemu
predmetnega pravilnika, le-te brezplačno na voljo domačim javnim zavodom, društvom in
klubom, kakor tudi neorganizirani civilni športni sferi, medtem, ko se bo za ostale, predvsem
komercialne uporabnike oblikoval cenik, ki bo temeljil na tržnih zakonitostih,
- prostore Doma športa dajati v uporabo vsem zainteresiranim uporabnikom tako na strani
organizirane kot tudi na strani neorganizirane civilne športne sfere po kar najbolj dostopnih
cenah,
- urediti tudi način nadzora nad uporabo športnih površin in objektov na TŠC.
1.3 Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje pravilnika
Sprejem pravilnika bo imel finančne posledice predvsem za uporabnike prostorov Doma športa, kjer
pa bo občina športnim društvom pomagala z zagotovitvijo dodatnih sredstev preko občinskega razpisa
namenjenega financiranju športnih društev.
2. OBRAZLOŽITEV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Pri pripravi tega Pravilnika smo upoštevali določila Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/1998 s
spremembami), ki določa, da za uresničevanje javnega interesa v športu skrbijo država in lokalne
skupnosti. Javni interes v športu pa obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena v vseh
segmentih športa, ki so opredeljeni v Nacionalnem programu športa in programih športa lokalnih
skupnosti. Lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju športa tako, da:
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
V poglavju Zakona o športu, ki govori o Športnih objektih je določeno, da so športni objekti za
športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori. Javni športni objekti pa so športni
objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti in se morajo uporabljati v javno dobro ter
za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni.
V zgornjem odstavku navedena določila zakona o športu so upoštevana v prvih dveh členih (1. in 2.)
predmetnega pravilnika. Člena govorita o namenu pravilnika in vrstah dejavnosti, ki se izvajajo na
5

površinah in objektih TŠC Trate v Gornji Radgoni, ki je v lasti Občine Gornja Radgona in je kot
takšen, javni športni kompleks.

II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V UPORABO TER DOLOČANJE UPORABNINE ZA
UPORABO ŠPORTNIH POVRŠIN IN OBJEKTOV NA TŠC
Členi od 3 do 5 določajo namen in pogoje uporabe ter prednostno pravico za določene skupine
uporabnikov, v skladu z določili Zakona o športu, ki govori, da imajo športna društva, ki izvajajo letni
program športa, za izvajanje nacionalnega programa, pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih
športnih objektov pred drugimi izvajalci, obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se
izvajajo v (na) javnih športnih površinah pa imajo prednost pred izvajalci letnega programa.
6. člen opredeljuje način določanja uporabnine za uporabo športnih površin na TŠC Trate, pri čemer
predlagatelj pravilnika sledi cilju, da se za javne zavode, društva in klube, kakor tudi za
neorganizirano civilno športno sfero iz Občine Gornja Radgona uporabnina ne zaračunava, medtem
ko se za ostale uporabnike izven občine Gornja Radgona cenik oblikuje po tržnih zakonitostih. Tu ima
predlagatelj pravilnika v mislih predvsem komercialne uporabnike iz tujine, ki so v letu 2013 začeli
kazati kar precej zanimanja za uporabo predvsem nogometnih igrišč na TŠC Trate.
7., 8., 9. in 10. člen pravilnika obravnavaj postopek dajanja prostorov doma športa, ki bodo zgrajeni v
letu 2014, v uporabo. Tudi v teh členih predlagatelj pravilnika sledi cilju, da naj bodo prostori doma
športa podobno kot športne površine na TŠC Trate, zainteresiranim uporabnikom iz Občine Gornja
Radgona dostopni po kar najbolj ugodnih cenah, medtem ko tudi tukaj za komercialne uporabnike
velja poseben način določanja uporabnine, ki temelji na tržnih zakonitostih.
11. člen določa, da so sredstva, pridobljena iz naslova oddaje športnih objektov v uporabo, prihodek
proračuna in so namenjena pokrivanju stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja površin in
objektov na TŠC Trate.

III. DRUGA DOLOČILA
12.,13. in 14. določajo način nadzora nad uporabo športnih in drugih površin ter objektov na TŠC
Trate ter obveznost sprejema hišnega reda v katerem se bodo podrobneje določila pravila ravnanja
uporabnikov površin in objektov na TŠC.
15.člen razveljavlja Pravilnik o uporabi nogometnega igrišča z umetno travo na TŠC Trate v Gornji
Radgoni, saj predmetni pravilnik ureja uporabo vseh športnih površin in objektov na TŠC, kamor
spada tudi igrišče z umetno travo.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog Pravilnika o uporabi športnih
površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni obravnava in sprejme v predlagani vsebini.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o uporabi športnih površin
in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni.
Gornja Radgona, marec 2014
PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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Ø KS Gornja Radgona – bilanca stanja na dan 31.12.2013, poslovno
poročilo in računovodsko poročilo
Ø KS Črešnjevci-Zbigovci – bilanca stanja na dan 31.12.2013,
poslovno poročilo in računovodsko poročilo
Ø KS Negova – bilanca stanja na dan 31.12.2013, poslovno poročilo
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poročilo in računovodsko poročilo
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1-45
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83-136
137
138
145
148
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173
180

I. UVOD
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi občine pripraviti
zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove
priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz
predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov
proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu so tako
prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki
na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo
proračuna. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna
poročila.
Zaključni račun proračuna občine je akt občine, ki se sestavi za proračun in za finančne načrte
neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je
sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in
finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo
proračuna.
Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto in vsebuje:
• Splošni del zaključnega računa proračuna, katerega sestavljajo naslednji izkazi
zaključnega računa proračuna:
o Bilanca prihodkov in odhodkov,
o Račun finančnih terjatev in naložb in
o Račun financiranja
• Posebni del zaključnega računa proračuna, katerega sestavljajo realizirani finančni načrti
neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalna klasifikacija iz proračuna,
za katerega se pripravlja zaključni račun
• Obrazložitev zaključnega računa proračuna.
Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami
med proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju do konca proračunskega leta.
Zaključni račun proračuna za leto 2013 je pripravljen v skladu z:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- ZJF-UPB4, 101/13; v nadaljevanju: ZJF),
Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju ZR),
Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju
letnih poročil)
Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.
134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09),
Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 117/02 in 134/03),
Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni
list RS, št. 45/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09),
Pravilnikom o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in
81/09),
Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega
računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št.
12/01, 10/06 in 8/07; v nadaljevanju: Navodilo).
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II. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2013
PREDLOG
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011UPB4) ter 20 in 116. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06- UPB1 in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja
Radgona na svoji ____. redni seji, dne ____________ 2014 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013. Zaključni račun
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013 sestavljata splošni in posebni del.
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013.
2. člen
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2013 je realiziran v naslednjih zneskih:
v EUR-ih (brez centov)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

ZR leta 2013
7.912.077

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.669.217

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

5.873.131
4.900.878
727.779
244.475

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

796.086
470.625
1.683
14.044
94.073
215.660

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev

1.797
0
1.797

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

4.700
4.700

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pror. EU

1.236.362
516.567
719.795

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.747.942
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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

2.758.079
612.414
96.936
1.911.792
56.937
80.000

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

2.918.592
59.784
1.506.996
363.592
988.220

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.916.897
3.916.897

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.up.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

154.375
154.375
-1.835.865

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov

ZR leta 2013

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

24.833

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

24.833
24.833

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

24.833

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov

ZR leta 2013

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

2.221.980

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

2.221.980
2.221.980
535.665
535.665
535.665

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-124.718
1.686.315
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XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)

1.835.866

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2012

61.610

3.člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013 se objavi v Uradnem glasilu
Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

Številka: 007-6/2012-U120
Datum: ______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2013
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

10.471.093,44
6.693.626,68

10.471.093,44
6.693.626,68

7.912.076,77
6.669.217,04

75,6
99,6

75,6
99,6

70 DAVČNI PRIHODKI

5.879.763,00

5.879.763,00

5.873.131,04

99,9

99,9

700 Davki na dohodek in dobiček

4.900.878,00

4.900.878,00

4.900.878,00

100,0

100,0

4.900.878,00

4.900.878,00

4.900.878,00

100,0

100,0

4.900.878,00

4.900.878,00

4.900.878,00

100,0

100,0

725.185,00

725.185,00

727.778,50

100,4

100,4

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7000 Dohodnina
70002000 DOHODNINA- ODSTOPLJENI VIR OBČINAM

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine

(3)/(1) (3)/(2)

588.070,00

588.070,00

605.620,17

103,0

103,0

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

50,00

50,00

265,01

530,0

530,0

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

20,00

20,00

153,26

766,3

766,3

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

400.000,00

400.000,00

415.783,91

104,0

104,0

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

180.000,00

180.000,00

180.908,51

100,5

100,5

8.000,00

8.000,00

8.509,48

106,4

106,4

1.005,00

1.005,00

797,52

79,4

79,4

1.000,00

1.000,00

797,39

79,7

79,7

5,00

5,00

0,13

2,6

2,6

6.010,00

6.010,00

3.902,96

64,9

64,9

6.000,00

6.000,00

3.894,78

64,9

64,9

10,00

10,00

8,18

81,8

81,8

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

7031 Davki na premičnine
703100 Davek na vodna plovila
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine

7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davek na dediščine in darila
703201 Zamudne obresti davkov občanov

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

130.100,00

130.100,00

117.457,85

90,3

90,3

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

80.000,00

80.000,00

67.815,56

84,8

84,8

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

50.000,00

50.000,00

49.570,45

99,1

99,1

703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v Republiki Sloveniji

50,00

50,00

0,00

0,0

0,0

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

50,00

50,00

71,84

143,7

143,7
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

253.700,00

253.700,00

244.474,54

96,4

96,4

4.000,00

4.000,00

4.551,51

113,8

113,8

4.000,00

4.000,00

4.551,51

113,8

113,8

249.700,00

249.700,00

239.923,03

96,1

96,1

220.000,00

220.000,00

216.421,71

98,4

98,4

700,00

700,00

758,00

108,3

108,3

70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB

8.000,00

8.000,00

7.441,39

93,0

93,0

70470700 3268 KOMUN.TAKSE OD FIZ.OSEB IN ZASEB.

3.000,00

3.000,00

2.491,80

83,1

83,1

9.000,00

9.000,00

8.258,09

91,8

91,8

9.000,00

9.000,00

4.552,04

50,6

50,6

71 NEDAVČNI PRIHODKI

813.863,68

813.863,68

796.086,00

97,8

97,8

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

487.044,38

487.044,38

470.625,17

96,6

96,6

1.230,00

1.230,00

971,31

79,0

79,0

1.100,00

1.100,00

862,28

78,4

78,4

71021571 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI

60,00

60,00

74,75

124,6

124,6

71021572 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI

15,00

15,00

10,00

66,7

66,7

71021573 KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI

30,00

30,00

17,31

57,7

57,7

71021574 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI

15,00

15,00

3,62

24,1

24,1

71021575 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD OBRESTI

10,00

10,00

3,35

33,5

33,5

485.814,38

485.814,38

469.653,86

96,7

96,7

10.000,00

10.000,00

10.142,18

101,4

101,4

71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.200,00

1.200,00

2.062,20

171,9

171,9

71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN

4.980,00

4.980,00

4.877,76

98,0

98,0

71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.800,00

1.800,00

1.507,00

83,7

83,7

200.000,00

200.000,00

171.520,81

85,8

85,8

13.000,00

13.000,00

11.307,15

87,0

87,0

7.000,00

7.000,00

6.372,13

91,0

91,0

71030600 PRAZNITEV -PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ

16.000,00

16.000,00

11.999,72

75,0

75,0

71031200 PRIH. OD POD. KONC. ZA VOD. PRAV.

19.000,00

19.000,00

20.507,79

107,9

107,9
87,3

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
704403 Davek na dobitke od iger na srečo

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
70470000 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
704704 Turistična taksa

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
70471900 TAKSA ZA OBREM. OKOLJA ZARADI ODLAG. ODPADKOV

7102 Prihodki od obresti
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

7103 Prihodki od premoženja
71030100 PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSL. PROSTORE

71030200 PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA
71030300 PRIH.OD NAJEMNIN-KIOKSI
71030400 PRIHODKI OD NAJEMNIN UPRAVNE ZGRADBE

71039901 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-UPORABA TELOVADNICE
71039902 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE CERO PUCONCI
71039903 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE KOMUNALA JAVNO PODJETJE G.R.
71039904 NAJEMNINE MARIBORSKI VODOVOD G.R.

(3)/(1) (3)/(2)

6.500,00

6.500,00

5.671,65

87,3

60.000,00

60.000,00

54.489,07

90,8

90,8

120.000,00

120.000,00

142.862,02

119,1

119,1

26.334,38

26.334,38

26.334,38

100,0

100,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

2.400,00

2.400,00

1.682,87

70,1

70,1

2.400,00

2.400,00

1.682,87

70,1

70,1

2.400,00

2.400,00

1.682,87

70,1

70,1

712 Globe in druge denarne kazni

10.700,00

10.700,00

14.044,49

131,3

131,3

7120 Globe in druge denarne kazni

10.700,00

10.700,00

14.044,49

131,3

131,3

7.000,00

7.000,00

11.306,96

161,5

161,5

3.500,00

0,00

0,00

0,0

---

0,00

3.500,00

2.737,53

---

78,2

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

87.064,00

87.064,00

94.073,35

108,1

108,1

87.064,00

87.064,00

94.073,35

108,1

108,1

71300002 DRUGI LAS.PRIH.-RAČ.ST.IN OBR.STR.

23.000,00

23.000,00

20.781,52

90,4

90,4

71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.

54.000,00

54.000,00

58.759,33

108,8

108,8

9.000,00

9.000,00

9.190,50

102,1

102,1

1.064,00

1.064,00

5.342,00

502,1

502,1

714 Drugi nedavčni prihodki

226.655,30

226.655,30

215.660,12

95,2

95,2

7141 Drugi nedavčni prihodki

226.655,30

226.655,30

215.660,12

95,2

95,2

7.000,00

7.000,00

2.802,61

40,0

40,0

45.000,00

45.000,00

40.232,94

89,4

89,4

70.000,00

0,00

0,00

0,0

---

0,00

70.000,00

55.777,43

---

79,7
109,0

711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
71110000 3198 OBČ.UPRAV.TAKSE OD FIZ. OSEB IN ZAS.

71200100 5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
71200700 5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

71300073 KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA
713099 Drugi prihodki od prodaje

714100 Drugi nedavčni prihodki
71410003 SAUBERMACHER NAKAZILA NAM.SRED
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
71410500 PRIHODKI OD KOMUN.PRISPEVKOV
71410600 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK
71410701 SOF.OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST
71410717 OBNOVA VEČNAMENSKIH ZGRADB SKUPNEGA POMENA V OBČINI GORNJA RADGONA
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki
71419900 DRUGI PRIHODKI
71419972 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI OSTALI PRIHODKI
71419973 KS NEGOVA OSTALI PRIHODKI

(3)/(1) (3)/(2)

1.048,00

1.048,00

1.142,64

109,0

24.000,00

24.000,00

20.850,00

86,9

86,9

6.485,38

6.485,38

6.231,07

96,1

96,1

72.500,00

72.500,00

85.575,31

118,0

118,0

0,00

0,00

2.426,20

---

---

60,91

60,91

60,91

100,0

100,0

34,51

34,51

34,51

100,0

100,0

526,50

526,50

526,50

100,0

100,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI

70.000,00

70.000,00

1.797,36

2,6

2,6

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

16.500,00

16.500,00

0,00

0,0

0,0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

16.500,00

16.500,00

0,00

0,0

0,0

16.500,00

16.500,00

0,00

0,0

0,0

71419975 KS SP.ŠČAVNICA DRUGI PRIHODKI

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

53.500,00

53.500,00

1.797,36

3,4

3,4

53.500,00

53.500,00

1.797,36

3,4

3,4

53.500,00

53.500,00

1.797,36

3,4

3,4

73 PREJETE DONACIJE

4.700,00

4.700,00

4.700,00

100,0

100,0

730 Prejete donacije iz domačih virov

4.700,00

4.700,00

4.700,00

100,0

100,0

4.700,00

4.700,00

4.700,00

100,0

100,0

4.700,00

4.700,00

4.700,00

100,0

100,0

3.702.766,76

3.702.766,76

1.236.362,37

33,4

33,4

968.868,17

968.868,17

516.567,46

53,3

53,3

632.767,34

632.767,34

413.535,24

65,4

65,4

3.110,00

3.110,00

31.932,80

---

---

13.000,00

13.000,00

16.265,00

125,1

125,1

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
74000004 RS proračun- refundacija družinskega pomočnika
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
74000103 ZGS74000106 Financiranje po 21. in 23.členu Zakona o financiranju občin
74000113 PROR. RS ZA GOZDNE CESTE
74000118 Sofinanciranje fundacije za šport
74000122 Projekt "3PARKI"

(3)/(1) (3)/(2)

52,00

52,00

52,00

100,0

100,0

274.110,00

274.110,00

273.672,03

99,8

99,8

0,00

0,00

3.556,67

---

---

31.171,00

31.171,00

31.171,00

100,0

100,0

6.908,75

6.908,75

6.908,75

100,0

100,0

37.263,07

37.263,07

37.263,07

100,0

100,0

74000405 Projekt "SKUPAJ"

3.320,28

3.320,28

5.488,68

165,3

165,3

74000406 Upravna enota za rekonstrukcijo ogrevanja

7.225,24

7.225,24

7.225,24

100,0

100,0

256.607,00

256.607,00

0,00

0,0

0,0

301.588,83

301.588,83

63.027,21

20,9

20,9

24.600,00

24.600,00

34.871,30

141,8

141,8
100,0

74000403 SVRL - SOFIN. MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA

74000408 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop)

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
74010105 OBNOVA IN ŠIRITEV KNJIŽNICE GORNJA RADGONA

28.155,91

28.155,91

28.155,91

100,0

74010110 Prejeta sredstva od Občine Lenart za SV Slovenijo

27.235,96

27.235,96

0,00

0,0

0,0

74010112 Prejeta sredstva od občine Ljutomer za sistem C

221.596,96

221.596,96

0,00

0,0

0,0

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

34.512,00

34.512,00

40.005,01

115,9

115,9

74020000 ZZZS MS REF. JAVNIH DEL

24.512,00

24.512,00

29.972,93

122,3

122,3

74020003 ZPIZ- refundacija družinskega pomočnika

10.000,00

10.000,00

10.032,08

100,3

100,3
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

2.733.898,59

2.733.898,59

719.794,91

26,3

26,3

990.060,72

990.060,72

719.794,91

72,7

72,7

74120001 Projekt "CITY COOPERATION"

23.750,00

23.750,00

0,00

0,0

0,0

74120005 Projekt "3PARKI"- ESRR

70.610,41

70.610,41

70.610,41

100,0

100,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov

74120007 Projekt "SKUPAJ"- ESRR
74120008 ZAKLJUČNA FAZA OBNOVE KULTURNEGA SPOMENIKA ŠPITAL GORNJA RADGONA
74120013 Projekt "JEM LOKALNO"
74120015 Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona-Črešnjevci

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
74130001 Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ
74130013 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- kohezijski sklad

(3)/(1) (3)/(2)

28.222,38

28.222,38

50.961,75

180,6

180,6

447.385,77

447.385,77

379.110,93

84,7

84,7

20.279,16

20.279,16

20.222,19

99,7

99,7

399.813,00

399.813,00

198.889,63

49,8

49,8

1.743.837,87

1.743.837,87

0,00

0,0

0,0

289.730,87

289.730,87

0,00

0,0

0,0

1.454.107,00

1.454.107,00

0,00

0,0

0,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

4001 Regres za letni dopust

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

13.481.283,91

13.481.283,91

9.747.942,30

72,3

72,3

3.169.263,64

3.193.389,89

2.758.078,59

87,0

86,4

617.676,13

626.203,34

612.413,74

99,2

97,8

559.707,00

563.933,97

554.679,03

99,1

98,4

533.857,00

538.083,97

529.925,91

99,3

98,5

25.850,00

25.850,00

24.753,12

95,8

95,8

(3)/(1) (3)/(2)

14.624,00

16.260,99

15.777,39

107,9

97,0

400100 Regres za letni dopust

14.624,00

16.260,99

15.777,39

107,9

97,0

4002 Povračila in nadomestila

35.802,00

36.585,59

35.166,64

98,2

96,1

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

23.562,00

24.345,59

23.702,52

100,6

97,4

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

12.240,00

12.240,00

11.464,12

93,7

93,7

5.000,00

4.104,32

3.790,68

75,8

92,4

5.000,00

4.104,32

3.790,68

75,8

92,4

2.543,13

5.318,47

3.000,00

118,0

56,4

433,13

208,47

0,00

0,0

0,0

2.110,00

5.110,00

3.000,00

142,2

58,7

4003 Sredstva za delovno uspešnost
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

4009 Drugi izdatki zaposlenim
400900 Jubilejne nagrade
400999 Drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

100.295,00

103.598,08

96.935,57

96,7

93,6

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

49.040,00

49.040,00

46.804,36

95,4

95,4

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

49.040,00

49.040,00

46.804,36

95,4

95,4

38.885,00

38.885,00

36.996,03

95,1

95,1

35.960,00

35.960,00

34.229,96

95,2

95,2

2.925,00

2.925,00

2.766,07

94,6

94,6

340,00

340,00

309,27

91,0

91,0

340,00

340,00

309,27

91,0

91,0

550,00

561,46

523,76

95,2

93,3

550,00

561,46

523,76

95,2

93,3

83,3

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4012 Prispevek za zaposlovanje
401200 Prispevek za zaposlovanje

4013 Prispevek za starševsko varstvo
401300 Prispevek za starševsko varstvo

4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

11.480,00

14.771,62

12.302,15

107,2

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

9.250,00

9.250,00

6.780,53

73,3

73,3

401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja

2.230,00

5.521,62

5.521,62

247,6

100,0

Stran 6 od 15

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

2.320.299,98

2.326.651,24

1.911.792,05

82,4

82,2

81.392,75

84.796,61

65.901,08

81,0

77,7

402000 Pisarniški material in storitve

10.724,20

10.222,77

8.618,39

80,4

84,3

40200070 pisarniški material in storitve

2.580,00

2.580,00

1.344,42

52,1

52,1

402001 Čistilni material in storitve

3.021,04

2.422,21

2.138,30

70,8

88,3

40200171 čistilni material in storitve

840,00

840,00

435,71

51,9

51,9

4.442,41

5.089,18

4.050,46

91,2

79,6

500,00

500,00

97,68

19,5

19,5

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

5.700,00

6.430,73

6.064,43

106,4

94,3

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

280,00

280,00

226,90

81,0

81,0

829,10

870,24

870,24

105,0

100,0

8.792,16

9.228,93

6.847,05

77,9

74,2

300,00

300,00

145,40

48,5

48,5

1.650,00

1.650,00

763,00

46,2

46,2

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

8.000,00

8.000,00

6.268,00

78,4

78,4

402009 Izdatki za reprezentanco

8.570,00

9.033,45

7.907,36

92,3

87,5

40200976 izdatki za reprezentanco

2.350,00

2.350,00

1.347,11

57,3

57,3

402099 Drugi splošni material in storitve

18.995,63

21.180,89

17.034,47

89,7

80,4

40209978 drugi splošni material in storitve

3.818,21

3.818,21

1.742,16

45,6

45,6

11.447,07

18.437,35

15.466,58

135,1

83,9

3.000,00

3.000,00

2.387,65

79,6

79,6

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

8.247,07

15.052,48

12.894,06

156,4

85,7

0,00

184,87

184,87

---

100,0

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

402005 Stroški prevajalskih storitev
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
40200674 stroški oglaševalskih storitev
40200775 računalniške storitve

4021 Posebni material in storitve
402100 Uniforme in službena obleka
40210870 nakup pohištva in rač. opreme
402199 Drugi posebni materiali in storitve
40219906 drugi stroški - OU

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

(3)/(1) (3)/(2)

257.566,13

247.369,02

204.431,19

79,4

82,6

402200 Električna energija

127.360,47

115.660,37

100.252,85

78,7

86,7

40220070 električna energija

13.750,00

14.160,09

8.107,54

59,0

57,3

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

32.623,31

33.841,40

29.221,76

89,6

86,4

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

5.350,00

5.350,00

2.119,35

39,6

39,6

402203 Voda in komunalne storitve

4.873,22

5.260,62

3.686,96

75,7

70,1

40220373 voda in komunalne storitve

1.960,00

1.982,90

1.418,46

72,4

71,5

402204 Odvoz smeti

31.729,13

33.062,80

30.054,05

94,7

90,9

40220474 odvozi smeti

14.650,00

14.650,00

9.383,62

64,1

64,1

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

9.800,00

7.900,86

7.227,98

73,8

91,5

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

1.670,00

1.670,00

1.313,60

78,7

78,7

402206 Poštnina in kurirske storitve

12.900,00

12.929,98

11.027,04

85,5

85,3

40220676 poštnina in kurirske storitve

800,00

800,00

573,43

71,7

71,7

100,00

100,00

44,55

44,6

44,6

402299 Druge storitve komunikacij in komunale
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

15.123,65

13.632,81

11.487,12

76,0

84,3

5.000,00

1.868,01

1.445,78

28,9

77,4

440,00

456,00

248,28

56,4

54,5

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

2.822,07

2.822,07

1.920,97

68,1

68,1

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

6.861,58

8.486,73

7.872,09

114,7

92,8

4023 Prevozni stroški in storitve
402301 Vzdrževanje in popravila vozil
402304 Pristojbine za registracijo vozil

4024 Izdatki za službena potovanja

(3)/(1) (3)/(2)

13.700,00

16.219,92

15.512,18

113,2

95,6

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

1.750,00

2.035,80

1.749,38

100,0

85,9

40240070 dnevnice za službena potovanja v državi

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

402402 Stroški prevoza v državi

9.900,00

12.134,12

11.824,92

119,4

97,5

40240271 stroški prevoza v državi

1.950,00

1.950,00

1.937,88

99,4

99,4

4025 Tekoče vzdrževanje

1.222.804,00

1.245.050,20

1.130.668,17

92,5

90,8

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

7.800,00

8.528,30

8.121,41

104,1

95,2

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

19.688,35

19.888,35

3.568,63

18,1

17,9

4.786,40

34.367,54

34.367,54

718,0

100,0

183.776,47

355.028,64

291.988,74

158,9

82,2

28.800,00

28.389,91

26.225,80

91,1

92,4

402504 Zavarovalne premije za objekte

1.315,22

4.281,98

3.816,42

290,2

89,1

40250474 zavarovalne premije za objekte

1.500,00

1.500,00

1.302,81

86,9

86,9

40250475 zavarovalne premije za objekte

250,00

250,00

138,47

55,4

55,4

39.362,52

31.916,93

26.017,82

66,1

81,5

6.230,00

17.043,49

15.731,28

252,5

92,3

54.598,30

48.659,04

45.948,36

84,2

94,4

874.696,74

695.196,02

673.440,89

77,0

96,9

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
40250373 vzdrževanje pokopališč

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 Zavarovalne premije za opremo
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

45.333,85

47.731,58

43.110,92

95,1

90,3

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

19.630,00

19.630,00

17.166,29

87,5

87,5

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

17.298,00

19.349,48

18.634,82

107,7

96,3

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

8.305,85

8.652,10

7.309,81

88,0

84,5

672.932,53

653.413,75

425.214,81

63,2

65,1

8.500,00

8.500,00

6.743,62

79,3

79,3

26.562,00

28.557,24

28.557,24

107,5

100,0

40260670 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4029 Drugi operativni odhodki
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402905 Sejnine udeležencem odborov
40290571 sejnine
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
40293074 plačila storitev UJP

0,00

452,80

452,80

---

100,0

48.252,29

43.128,80

31.380,13

65,0

72,8

11.900,00

11.677,10

8.599,51

72,3

73,6

4.477,44

4.181,33

1.509,71

33,7

36,1

31.635,10

44.084,27

36.099,36

114,1

81,9

8.500,00

7.878,72

7.031,28

82,7

89,2

129,00

129,00

37,03

28,7

28,7
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

402931 Plačila bančnih storitev

2.300,00

2.300,00

1.197,19

52,1

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

3.000,00

3.073,00

2.608,54

87,0

84,9

10.000,00

15.768,00

15.768,00

157,7

100,0

6.410,00

6.568,30

6.568,30

102,5

100,0

75,13

89,97

44,97

59,9

50,0

505.591,57

471.425,22

274.570,39

54,3

58,2

40299975 materialni stroški, čist. akcije, prireditve

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

40299976 dotacije drugim organizacijam

4.600,00

4.600,00

4.046,74

88,0

88,0

50.992,53

56.937,23

56.937,23

111,7

100,0

50.992,53

56.937,23

56.937,23

111,7

100,0

50.992,53

56.937,23

56.937,23

111,7

100,0

80.000,00

80.000,00

80.000,00

100,0

100,0

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,0

100,0

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,0

100,0

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100,0

100,0

409100 Proračunska rezerva

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100,0

100,0

41 TEKOČI TRANSFERI

3.390.456,75

3.424.861,02

2.918.592,38

86,1

85,2

105.131,60

115.269,99

59.783,80

56,9

51,9

81.000,00

81.000,00

49.056,70

60,6

60,6

81.000,00

81.000,00

49.056,70

60,6

60,6

24.131,60

34.269,99

10.727,10

44,5

31,3

0,00

5.000,00

0,00

---

0,0

0,00

5.640,00

0,00

---

0,0

4.131,60

3.629,99

860,10

20,8

23,7

20.000,00

20.000,00

9.867,00

49,3

49,3

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS
402999 Drugi operativni odhodki

403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva

410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
41020100 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom
410208 Sredstva za pripravo brezposelnih na zaposlitev v privatnih podjetjih
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

(3)/(1) (3)/(2)
52,1
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
411103 Darilo ob rojstvu otroka

4117 Štipendije
411701 Kadrovske štipendije

4119 Drugi transferi posameznikom

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

1.672.974,37

1.655.446,72

1.506.996,39

90,1

91,0

6.000,00

6.000,00

4.400,00

73,3

73,3

6.000,00

6.000,00

4.400,00

73,3

73,3

6.400,00

6.400,00

3.042,71

47,5

47,5

6.400,00

6.400,00

3.042,71

47,5

47,5

(3)/(1) (3)/(2)

1.660.574,37

1.643.046,72

1.499.553,68

90,3

91,3

411900 Regresiranje prevozov v šolo

188.642,50

188.642,50

161.108,71

85,4

85,4

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

322.000,00

333.147,26

260.333,28

80,9

78,1

49.000,00

44.795,09

42.080,27

85,9

93,9

1.000.103,00

999.809,74

978.587,62

97,9

97,9

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

60.000,00

53.982,30

46.149,07

76,9

85,5

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

40.828,87

22.669,83

11.294,73

27,7

49,8

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

509.157,44

507.715,64

363.592,32

71,4

71,6

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

509.157,44

507.715,64

363.592,32

71,4

71,6

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

394.282,17

385.936,95

255.660,92

64,8

66,2

33.700,00

33.805,80

33.805,80

100,3

100,0

4.760,00

5.531,28

5.531,28

116,2

100,0

2.500,15

2.500,15

1.666,72

66,7

66,7

2.285,00

2.285,00

2.285,00

100,0

100,0

41200027 Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona

28.400,00

31.365,71

31.365,71

110,4

100,0

41200039 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Ščavnica

2.685,00

3.352,37

3.352,37

124,9

100,0

41200044 PGD Zbigovci

2.515,00

3.039,52

3.039,52

120,9

100,0

41200048 PGD Orehovci

2.515,00

2.866,74

2.866,74

114,0

100,0

41200052 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnji Ivanjci

2.285,00

2.873,64

2.873,64

125,8

100,0

41200078 PGD Stavešinci

2.285,00

2.977,26

2.406,04

105,3

80,8

41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI

3.763,38

3.763,38

2.508,88

66,7

66,7

41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2.535,24

2.535,24

1.763,24

69,6

69,6

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

2.166,80

2.166,80

1.444,56

66,7

66,7

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2.491,38

2.491,38

1.660,88

66,7

66,7

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4.123,05

4.123,05

2.748,64

66,7

66,7

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

4.851,17

4.851,17

3.234,08

66,7

66,7

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

6.974,10

6.974,10

1.102,20

15,8

15,8

41200097 Prostovoljno gasilsko društvo Mele

2.285,00

2.521,10

2.521,10

110,3

100,0

41200099 Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjševci

1.755,00

1.755,00

1.755,00

100,0

100,0

411920 Subvencioniranje stanarin
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

41200002 GZ Gornja Radgona
41200006 PGD Negova
4120001 SMS- STRANKA MLADIH- ZELENI EVROPE
41200024 PGD Črešnjevci
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi občinam
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

4132 Tekoči transferi v javne sklade
413200 Tekoči transferi v javne sklade

4133 Tekoči transferi v javne zavode

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

1.103.193,34

1.146.428,67

988.219,87

89,6

86,2

5.598,45

5.598,45

5.598,45

100,0

100,0

5.598,45

5.598,45

5.598,45

100,0

100,0

82.000,00

79.626,27

79.570,87

97,0

99,9

82.000,00

79.626,27

79.570,87

97,0

99,9

15.534,00

13.530,50

10.658,42

68,6

78,8

15.534,00

13.530,50

10.658,42

68,6

78,8

(3)/(1) (3)/(2)

741.029,29

798.448,22

675.683,63

91,2

84,6

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

377.586,13

385.752,47

350.607,54

92,9

90,9

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

363.443,16

412.695,75

325.076,09

89,4

78,8

259.031,60

249.225,23

216.708,50

83,7

87,0

259.031,60

249.225,23

216.708,50

83,7

87,0

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.753.126,57

6.690.292,51

3.916.896,55

58,0

58,6

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.753.126,57

6.690.292,51

3.916.896,55

58,0

58,6

81.694,33

75.116,35

67.451,01

82,6

89,8

420200 Nakup pisarniškega pohištva

5.681,70

5.733,70

5.100,96

89,8

89,0

42020070 nakup pisarniškega pohištva

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

23.690,00

19.889,75

14.445,85

61,0

72,6

4202 Nakup opreme

420202 Nakup strojne računalniške opreme
42020271 nakup računalnikov in prog. opreme

(3)/(1) (3)/(2)

100,00

100,00

60,00

60,0

60,0

420244 Nakup opreme za učilnice

3.008,87

3.008,87

3.008,87

100,0

100,0

420246 Nakup opreme za knjižnice

43.382,70

43.381,31

42.480,92

97,9

97,9

5.631,06

2.802,72

2.354,41

41,8

84,0

15.770,00

19.972,92

18.972,92

120,3

95,0

15.770,00

19.972,92

18.972,92

120,3

95,0

6.120.438,01

5.923.699,67

3.236.074,40

52,9

54,6

567.928,00

684.121,32

327.861,59

57,7

47,9

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

5.513.610,01

5.200.678,35

2.879.445,36

52,2

55,4

42040200 Rekonstrikcije in adaptacije

14.300,00

14.300,00

12.883,27

90,1

90,1

42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

24.600,00

24.600,00

15.884,18

64,6

64,6

237.347,78

216.048,17

161.559,05

68,1

74,8

230.047,78

208.748,17

161.218,37

70,1

77,2

7.300,00

7.300,00

340,68

4,7

4,7

2.064,00

134.928,07

132.864,07

---

98,5

420299 Nakup druge opreme in napeljav

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 Novogradnje

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališč

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
420800 Študija o izvedljivosti projekta

2.064,00

134.928,07

132.864,07

---

98,5

295.812,45

320.527,33

299.975,10

101,4

93,6
100,0

0,00

11.124,00

11.124,00

---

420801 Investicijski nadzor

31.525,00

47.790,30

46.719,07

148,2

97,8

420802 Investicijski inženiring

24.084,00

24.084,00

24.084,00

100,0

100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

225.124,09

212.110,38

195.096,38

86,7

92,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

15.079,36

25.418,65

22.951,65

152,2

90,3

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

168.436,95

172.740,49

154.374,78

91,7

89,4

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

168.436,95

172.740,49

154.374,78

91,7

89,4

93.960,21

93.960,21

85.318,54

90,8

90,8

93.960,21

93.960,21

85.318,54

90,8

90,8

74.476,74

78.780,28

69.056,24

92,7

87,7

74.476,74

78.780,28

69.056,24

92,7

87,7

4320 Investicijski transferi občinam
432000 Investicijski transferi občinam

4323 Investicijski transferi javnim zavodom
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

(1)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKL

(2)

(3)

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

-3.010.190,47

-3.010.190,47

-1.835.865,53

61,0

61,0

-2.960.427,94

-2.954.483,24

-1.779.899,61

60,1

60,2

133.906,29

75.375,77

992.546,07 741,2

---

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(3)/(1) (3)/(2)

878,1 878,1

2.828,02

2.828,02

24.833,02

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

2.828,02

2.828,02

24.833,02

878,1

878,1

750 Prejeta vračila danih posojil

2.828,02

2.828,02

24.833,02

878,1

878,1

2.828,02

2.828,02

24.833,02

878,1

878,1

1.665,52

1.665,52

1.665,52

100,0

100,0

0,00

0,00

22.005,00

---

---

1.162,50

1.162,50

1.162,50

100,0

100,0

2.828,02

2.828,02

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
75000005 Vračilo kredita X klub
75000006 Vračilo kredita TD Negova
75000007 Vračilo kredita Maestro

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

24.833,02 878,1 878,1
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C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013

(1)

(2)

(3)

Indeks

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

3.510.824,99

3.510.824,99

2.221.979,59

63,3

63,3

50 ZADOLŽEVANJE

3.510.824,99

3.510.824,99

2.221.979,59

63,3

63,3

500 Domače zadolževanje

3.510.824,99

3.510.824,99

2.221.979,59

63,3

63,3

3.510.824,99

3.510.824,99

2.221.979,59

63,3

63,3

340.000,00

340.000,00

340.000,00

100,0

100,0

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
50010001 Kratkoročni kredit 2013- Banka Koper
50010002 Kratkoročni kredit GOŠO 2013/2014- Hypo Alpe Adria Banka
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti
50010103 Dolgoročni kredit Hypo-Alpe-Adria-banka- GOŠO

0,00

0,00

1.382.000,00

---

---

1.788.824,99

1.788.824,99

0,00

0,0

0,0

1.382.000,00

1.382.000,00

0,00

0,0

0,0

50010104 Dolgoročni kredit Factor banka, slačilnice

0,00

0,00

109.979,59

---

---

50010105 Dolgoročni kredit Hypo-Alpe-Adria banka- javna infrastruktura

0,00

0,00

390.000,00

---

---

535.664,84

535.664,84

535.664,84

55 ODPLAČILA DOLGA

535.664,84

535.664,84

535.664,84

100,0

100,0

550 Odplačila domačega dolga

535.664,84

535.664,84

535.664,84

100,0

100,0

535.664,84

535.664,84

535.664,84

100,0

100,0

55010101 Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.

72.727,32

72.727,32

72.727,32

100,0

100,0

55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

66.666,72

66.666,72

100,0

100,0

55010105 Dolgoročni kredit SKB Banka- za infrastrukturo

56.270,80

56.270,80

56.270,80

100,0

100,0

340.000,00

340.000,00

340.000,00

100,0

100,0

-32.202,30

-32.202,30

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2.975.160,15

2.975.160,15

1.686.314,75

56,7

56,7

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

3.010.190,47

3.010.190,47

1.835.865,53

61,0

61,0

61.610,00

61.610,00

61.610,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

55010106 Kratkoročni kredit 2013 Banka Koper

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

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE

100,0 100,0

-124.717,76 387,3 387,3
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B) OBRAZLOŽITEV K SPLOŠNEMU DELU ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA ZA LETO 2013
1. UVOD
Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 je bil sprejet na 12. redni seji, dne
20.12.2012 in je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona - lokalni časopis
Prepih, št. 75/12 z dne 31.12.2012. Sprejeti proračun je bil spremenjen, in sicer na 15. redni seji,
dne 26.09.2013. Sprememba in dopolnitev odloka je bila objavljena v Uradnem glasilu Občine
Gornja Radgona - lokalni časopis Prepih, št. 82/13 z dne 01.10.2013.
V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do
31.12.2013 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po ekonomskem namenu:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:
1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov)
Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednja:
01 POLITIČNI SISTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14 GOSPODARSTVO
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19 IZOBRAŽEVANJE
20 SOCIALNO VARSTVO
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Izdatki za prvo polletje tekočega proračunskega leta so prikazani tudi po funkcionalnem namenu
porabe.
Funkcionalna klasifikacija (COFOG) razčlenjuje izdatke občine na 10 funkcionalnih področij:
01 JAVNA UPRAVA
02 OBRAMBA
03 JAVNI RED IN VARNOST
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
05 VARSTVO OKOLJA
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
07 ZDRAVSTVO
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV,
ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
09 IZOBRAŽEVANJE
10 SOCIALNA VARNOST
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A- BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke,
kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.
Skladno z zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za
financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na
podlagi svojih pristojnostim, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:
1. Javnih služb za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega
šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa, kulture ter plačil za
zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo
iz občinskega proračuna;
2. Lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture,
zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v obseg, ki se v skladu z zakonom financirajo iz
občinskega proračuna;
3. Urejanja prostora in varstva okolja, za katero je občina pristojna v skladu z zakonom;
4. Plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz
občinskega proračuna;
5. Delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in
razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.
Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri
ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun
povprečnine.
Proračun za leto 2013 je predvidel skupne prihodke v višini 10.471.093 eur, skupne odhodke
13.510.692 eur ter predviden proračunski primanjkljaj v višini 3.039.598 eur.
Realizacija prihodkov iz bilance A je razvidna iz naslednje tabele:
KONTO
70
71
72
73
74

VRSTA PRIHODKA
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Donacije
Transferni prihodki
PRIHODKI SKUPAJ:

PRORAČUN
5.879.763
813.864
70.000
4.700
3.702.767
10.471.094

REALIZACIJA
5.873.131
796.086
1.797
4.700
1.236.362
7.912.076

Indeks
99,9
98
3
100
33
76

V letu 2013 so bili skupni prihodki v bilanci A realizirani v višini 7.912.076 eur, kar je za eur
2.559.018 eur manj od načrtovanih oziroma 76% načrtovanih prihodkov.
K70- Davčni prihodki
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s
posebnimi zakoni.
V letu 2013 so načrtovani davčni prihodki v višini 5.879.763 eur. Ob polletju so bili realizirani v
višini 5.873.131,04 eur, kar pomeni 99,9% realizacijo glede na veljavni proračun.
700 Davki na dohodek in dobiček
V skupino davkov na dohodek in dobiček je uvrščena dohodnina- občinski vir oziroma
odstopljena dohodnina občini, ki se nakazuje iz državnega proračuna tedensko in je
najpomembnejši prihodek Občine Gornja Radgona.
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V letu 2013 je prihodek občine Gornja Radgona iz naslova dohodnine planiran v višini 4.900.878
eur. Plan temelji na izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2013,
posredovan s strani Ministrstva za finance.
Realizacija v letu 2013 znaša 4.900.878,00 eur, in predstavlja 100% realizacijo veljavnega
proračuna.
703 Davki na premoženje
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in
nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali
ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi
dedovanja, daril in drugih transakcij.
V obravnavani skupini so planirani prihodki iz naslova:
- davkov na nepremičnine v višini 588.070 eur. V letu 2013 so realizirani v višini 605.620,17
eur, kar pomeni 103% realizacijo glede na veljavni proračun. Največji delež davkov na
nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki predstavlja drugi
največji prihodek Občine Gornja Radgona, planiran v višini 580.000 eur. V letu 2013 je
realiziran v višini 596.692,42 eur, kar predstavlja 102,9% planiranega zneska.
- davkov na premičnine v višini 1.005,00 eur. V letu 2013 so realizirani v višini 797,52 eur;
- davkov na dediščine in darila v višini 6.010,00 eur, ki so v letu 2013 realizirani v višini
3.902,96 eur, kar pomeni 64,9% realizacijo glede na veljavni proračun;
- davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 130.100,00 eur, v letu
2013 realiziranih v višini 117.457,85 eur;
Davki na premoženje skupaj so realizirani v višini 727.778,50 eur od predvidenih 725.185,00 eur,
kar pomeni 100,3% realizacijo.
704 Domači davki na blago in storitve
V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo
- davki na posebne storitve (posebni davki od iger na srečo), planirani v višini 4.000,00 eur in v
letu 2013 realizirani v višini 4.551,51 eur;
- drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev
(okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa,
občinske takse, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov), planirani v višini 249.700,00 eur in v letu 2013 realizirani v
višini 239.923,03 eur, kar pomeni 96,1% realizacijo glede na veljavni proračun.
Največji delež predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda, predvidena v višini 220.000 eur, z realizacijo 216.421,71 eur, kar predstavlja 98,4%
realizacijo glede na veljavni proračun.
Turistična taksa, planirana v višini 700 eur, je v letu 2013 realizirana v višini 758,00 eur oz.
108,3% glede na veljavni proračun.
Komunalne takse od pravnih in fizičnih oseb so planirane v skupni višini 11.000,00 eur in
realizirane v višini 9.933,19 eur, kar pomeni 90,3% realizacijo veljavnega proračuna.
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je planirana v vrednosti 9.000,00 eur in realizirana v
višini 8.258,09 eur, kar pomeni 91,8% realizacijo veljavnega proračuna.
Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je planirana v vrednosti 9.000,00 eur
realizirana v višini 4.552,04 eur, kar pomeni 50,6% realizacijo.
K71- Nedavčni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso
uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od
obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so
ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.
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710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Sem uvrščamo prihodke od obresti in prihodke od premoženja.
Prihodki od obresti občine Gornja Radgona predstavljajo prihodke od obresti od sredstev na
vpogled občine in prihodke krajevnih skupnosti iz naslova obresti zaradi pozitivnega stanja na
računih. Za leto 2013 so planirani v višini 1.230,00 eur in realizirani v višini 971,31 eur, kar
predstavlja 79% realizacijo. Realizacija zajema prihodke krajevnih skupnosti iz naslova obresti
zaradi pozitivnega stanja na računih v višini 109,03 eur in prihodek od obresti od sredstev na
vpogled v višini 862,28 eur.
Prihodki od premoženja Občine Gornja Radgona so:
- prihodki od najemnin za poslovne prostore, planirani v vrednosti 10.000,00 eur, realizirani v
višini 10.142,18 eur, kar pomeni 101,4% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki krajevnih skupnosti- najemnine poslovnih prostorov in mrliških vežic, planirani v
višini 7.980 eur in realizirani v višini 8.446,96 eur, kar pomeni 105,8% realizacijo veljavnega
proračuna;
- prihodki od najemnin za stanovanja, planirani v višini 200.000,00 eur in realizirani v
vrednosti 171.520,81 eur, kar predstavlja 85,8% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki od najemnin za kioske, planirani v višini 13.000,00 eur in realizirani v vrednosti
11.307,15 eur, kar predstavlja 87% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki od najemnin za upravne zgradbe, planirani v vrednosti 7.000 eur in realizirani v
višini 6.372,13 eur, kar predstavlja 91% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij, planirani v vrednosti 16.000 eur in realizirani v
višini 11.999,72 eur, kar predstavlja 75% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, planirani v višini 19.000 eur in realizirani
v vrednosti 20.507,79 eur, kar predstavlja 107,9% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki od uporabe telovadnice, planirani v vrednosti 6.500 eur in realizirani v višini
5.671,65 eur, kar predstavlja 87,2% veljavnega proračuna;
- prihodki od najemnine CERO Puconci, planirani v vrednosti 60.000 eur in realizirani v
vrednosti 54.489,07 eur, kar predstavlja 90,8% veljavnega proračuna;
- prihodki od najemnin javnega podjetja Komunala Radgona, planirani v vrednosti 120.000
eur in realizirani v višini 142.862,02 eur, kar pomeni 119% realizacijo;
- prihodki od najemnin podjetja Mariborski vodovod, planirani in realizirani v vrednosti
26.334,38 eur.
711 Takse in pristojbine
Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za
opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja
neposredna povezava med dajatvijo in storitvijo javne uprave.
V letu 2013 smo planirali prihodek iz naslova plačila taks in pristojbin v vrednosti 2.400 eur.
Realizacija v letu 2013 znaša 1.682,87 eur in predstavlja 70,1% realizacijo veljavnega proračuna.
712 Globe in druge denarne kazni
Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po
različnih zakonih ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.
V letu 2013 smo načrtovali 7.000 eur denarnih kazni za prekrške in realizirali znesek v višini
11.306,96 eur, kar pomeni 161,5% realizacijo veljavnega proračuna.
Znotraj skupine glob in drugih denarnih kazni smo planirali nadomestilo za degradacijo in
uzurpacijo prostora v vrednosti 3.500 eur in dosegli 78,2% realizacijo, saj je bila na račun Občine
Gornja Radgona vplačana skupna vrednost 2.737,53 eur.
Globe in druge denarne kazni so planirane v skupni višini 10.700 eur in realizirane v skupni
višini 14.044,49 eur, kar predstavlja 131,2% realizacijo veljavnega proračuna.
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Za leto 2013 smo planirali prihodek v višini 200,00 eur in sicer iz naslova povprečnin oziroma
sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških. Postavka v letu 2013 ostaja
nerealizirana.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge
institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«.
Občina Gornja Radgona evidentira v to skupino prihodkov:
- prihodke krajevnih skupnosti iz naslova najema in vzdrževanja pokopališč, predvidenih v višini
63.000 eur in realiziranih v višini 67.949,83 eur, kar predstavlja 107,9% realizacijo veljavnega
proračuna;
- druge prihodke od prodaje smo planirali v višini 1.064,00 eur in realizirali v višini 5.342,00
eur, pomenijo pa: prodajo lesa na panju Lesnogozdarski zadrugi Gornja Radgona z.o.o. v
vrednosti 5.244,00 eur in prodajo lesa, ki je bil podrt pri objektu Vrtec Črešnjevci Gozdarstvu
Gornja Radgona d.o.o. v vrednosti 98,00 eur.
Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v skupni višini 87.064 eur in realizirani v višini
94.073,35 eur, kar predstavlja 108% realizacijo veljavnega proračuna.
714 Drugi nedavčni prihodki
Med druge nedavčne prihodke sodijo:
- drugi nedavčnih prihodki, ki smo jih v letu 2013 planirali v višini 7.000,00 eur in so bili
prvem realizirani v višini 2.802,61 eur. Gre za koncesijsko dajatev za zemeljski plin podjetja
Petrol, d.d. Ljubljana.
- prihodki od komunalnih prispevkov, ki se plačujejo s strani pravnih ali fizičnih oseb na
podlagi izdanih odločb in so planirani v višini 70.000 eur. V letu 2013 so realizirani v višini
55.777,43 eur in pomenijo 79,7% realizacijo veljavnega proračuna;
- prispevki in doplačila občanov za družinskega pomočnika, planirani v vrednosti 1.048 eur in
realizirani v višini 1.142,64 eur, kar predstavlja 109% realizacijo veljavnega proračuna,
- sofinanciranje občanov za izgradnjo cest, planirano v vrednosti 6.485,38 eur in realizirano v
višini 6.231,07 eur, kar pomeni 96,1% realizacijo.
- sredstva za obnovo večnamenskih zgradb skupnega pomena v Občini Gornja Radgona,
planirana v višini 6.485,38 eur in realizirana v vrednosti 6.231,07 eur, kar predstavlja 96,1%
realizacijo veljavnega proračuna;
- drugi izredni nedavčni prihodki, ki pomenijo vračila škod s strani Zavarovalnice Triglav
(61.489,59 eur) ter druge izredne nedavčne prihodke (26.511,92 eur). Drugi izredni nedavčni
prihodki so realizirani v skupni višini 88.001,51 eur in pomenijo 121,4% realizacijo
veljavnega proračuna.
Drugi nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 226.655,30 eur in realizirani v vrednosti
215.660,12 eur, kar pomeni 95,1% realizacijo veljavnega proračuna.
K72- Kapitalski prihodki
To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja
zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in
interventnih oz. blagovnih rezerv.
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev pomenijo prihodke od prodaje zgradb in prostorov,
planirani pa so na podlagi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju
Občine Gornja Radgona za leto 2013, ki je priloga predloga proračuna za leto 2013.
V skupini prihodkov od prodaje osnovnih sredstev so planirani prihodki od prodaje zgradb in
prostorov v višini 16.500 eur. Iz tega naslova v letu 2013 nismo imeli nobenega prihodka.
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722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev pomenijo prihodke od prodaje stavbnih
zemljišč, planirani pa so na podlagi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na
območju Občine Gornja Radgona za leto 2013, ki je priloga predloga proračuna za leto 2013.
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so planirani v višini 53.500 in v letu
2013 realizirani v višini 1.797,36 eur, kar pomeni 3,4% realizacijo veljavnega proračuna.
V proračunskem letu 2013 je bilo prodano naslednje zemljišče:
- s prodajno pogodbo št. 3/2013-P z dne 08.01.2013 je bilo prodano stavbno zemljišče
parc.št. 1191/2, v katastrski občini 206 Ivanjševci v vrednosti 1.797,36 eur
K73- Donacije
V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki
predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi od domačih
pravnih ali fizičnih oseb, bodisi iz tujine (mednarodnih institucij ter tujih pravnih in fizičnih
oseb). Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posameznih sporazumov, dogovorov in
pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta
sredstva dodelijo.
730 Prejete donacije iz domačih virov
V letu 2013 smo planirali in realizirali donacije v vrednosti 4.700,00 eur. Prejeli smo sredstva od
naslednjih donatorjev:
- Avto moto društvo Gornja Radgona je doniralo sredstva v vrednosti 2.300 eur za nakup
defibrilatorja,
- Pomurske lekarne so donirale sredstva v vrednosti 1.500 eur za Festival glasbe in ljubezni,
- Krajevna skupnost Gornja Radgona je donirala sredstva v vrednosti 400 eur za Festival glasbe
in ljubezni,
- Podjetje VAR, d.o.o. je doniralo sredstva v vrednosti 500 eur za Festival glasbe in ljubezni.
K74- Transferni prihodki
Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja
prejme od drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih
skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz
drugih blagajn javnega financiranja.
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:
I. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
- prejeta sredstva s strani proračuna Republike Slovenije kot refundacija družinskega pomočnika, ki
so bila v letu 2013 planirana v višini 3.110,00 eur in realizirana v višini 31.932,80 eur;
- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije, kamor spada požarna taksa, planirana v višini
13.000 eur in realizirana v višini 16.265,00 eur, kar predstavlja 125,1% realizacijo veljavnega
proračuna;
- ZGS spodbuda za varstvena in gojitvena delovišča, v letu 2013 planirana in realizirana v
vrednosti 52,00 eur;
- financiranje po 21. in 23.členu Zakona o financiranju občin- za leto 2013 so bila Občini Gornja
Radgona na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin dodeljena sredstva v višini
274.110,00 eur. Realizacija v letu 2013 znaša 273.672,03 eur. S pridobljenimi sredstvi se je
sofinancirala modernizacija cest.
- proračun RS za gozdne ceste- v letu 2013 prihodka iz naslova vzdrževanja gozdnih cest nismo
planirali. Na podlagi tripartitne pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest št. 2330-13-000094/37
(157/2013-P), so nam iz omenjenega naslova bila dodeljena sredstva v višini 3.556,67 eur.
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sofinanciranje Fundacije za šport, kjer smo planirali znesek v vrednosti 31.171 eur. S pogodbo
Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, št. O-13-454 z dne
25.04.2013 smo dobili za namen Obnove nogometnih igrišč na TŠC Trate v Gornji Radgoni
odobrena sredstva v višini 31.171 eur, ki so bila v letu 2013 tudi nakazana.
projekt »3PARKI«, kjer smo planirali in realizirali prihodek v višini 6.908,75 eur;
SVRL- sofinanciranje medobčinskega inšpektorata, kjer smo planirali in realizirali prihodek v
višini 37.263,07 eur, pomeni pa povračilo stroškov za leto 2011 v vrednosti 17.956 eur in
povračilo stroškov za leto 2012 v vrednosti 19.307 eur;
sofinanciranje projekta SKUPAJ, kjer smo planirali povračilo stroškov v višini 3.320,28 eur; v
letu 2013 znaša realizacija 5.488,68 eur.
za rekonstrukcijo ogrevanja v občinski stavbi na Partizanski cesti 13 smo planirali s strani
Upravne enote povračilo stroškov v višini 7.225,24 eur. Plan je bil v letu 2013 v celoti realiziran;
za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)« smo iz naslova
prejetih sredstev državnega proračuna planirali sredstva v višini 256.607,00 eur. Realizacije v letu
2013 ni bilo. Zaradi dinamike izvajanja projekta in posledično porabe sredstev, se prihodki v
celotni vrednosti prenašajo v leto 2014.
II. PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV
prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, kamor je zajeto sofinanciranje
medobčinskega inšpektorata s strani Občine Apače in Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, planirana v
vrednosti 24.600 eur in realizirana v višini 34.871,30 eur, kar predstavlja 141,8% realizacijo
veljavnega proračuna.
za projekt Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona smo v letu 2013 planirali dolg Občine
Radenci iz leta 2012 v višini 28.155,91 eur. Občina Radenci je svoj dolg v celoti poravnala.
prejeta sredstva ob Občine Lenart za SV Slovenijo smo v letu 2013 planirali v višini 27.235,96
eur. V letu 2013 ne evidentiramo nobene realizacije.
prejeta sredstva od Občine Ljutomer smo v letu 2013 planirali v višini 221.596,96 eur. Postavka
ostaja v celoti nerealizirana. Sredstev zaradi nedokončanega postopka pridobivanja
dokumentacije s strani Občine Ljutomer nismo dobili. Prihodek planiramo v letu 2014.

III. PREJETA SREDSTVA IZ SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
Med prejetimi sredstvi iz skladov socialnega zavarovanja smo planirali:
- refundacijo javnih del s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v vrednosti 24.512
eur. Realizacija v letu 2013 znaša 29.972,93 eur;
- refundacijo družinskega pomočnika s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v
vrednosti 10.000 eur. Realizacija v letu 2013 znaša 10.032,08 eur.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Iz naslova prejetih sredstev državnega proračuna smo planirali priliv sredstev za:
- sofinanciranje projekta »CITY COOPERATION« v vrednosti 23.750 eur. Sredstev v letu 2013
nismo dobili nakazanih. Na podlagi dopisa Lokalne turistične organizacije Prlekija Ljutomer, št.
88/2013 z dne 04.11.2013 jih pričakujemo v letu 2014.
- sofinanciranje projekta »3PARKI«- v letu 2013 smo planirali in realizirali vrednost v višini
70.610,41 eur.
- sofinanciranje projekta »SKUPAJ« smo v letu 2013 planirali v vrednosti 28.222,38 eur.
Realizirana vrednost znaša 50.961,75 eur.
- sofinanciranje projekta »Zaključna faza obnove kulturnega spomenika ŠPITAL Gornja Radgona«
v vrednosti 447.385,77 eur. V letu 2013 smo dobili povrnjena sredstva v višini 379.110,93 eur.
- sofinanciranje projekta JEM LOKALNO smo v letu 2013 planirali v vrednosti 20.279,16 eur.
Realizirana vrednost znaša 20.222,19 eur.
- nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona-Črešnjevci, kjer smo planirali povračilo stroškov v višini
399.813 eur. Zaradi spremembe dinamike izvajanje projekta in posledično porabe sredstev, smo
dobili iz tega naslova nakazanih 198.889,63 eur, kar je za 200.923,37 eur manj od planiranih.
Razlika prihodkov se prenaša v leto 2014.
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sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ- v letu 2013 smo planirali vrednost 289.730,87 eur.
Sredstev v letu 2013 nismo dobili nakazanih. Prihodek se prestavlja v leto 2014.
za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop)« smo iz naslova
prejetih sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega
sklada planirali sredstva v višini 1.454.107,00 eur. Realizacije v letu 2013 ni bilo. Zaradi
dinamike izvajanja projekta in posledično porabe sredstev, se prihodki v celotni vrednosti
prenašajo v leto 2014.

Odhodki proračuna:
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče
transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje
javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije so bili odhodki proračuna v sprejetem
proračunu načrtovani v višini 13.510.691,61 eur , realizacija v letu 2013 pa znaša 9.747.942,30
eur, kar predstavlja 72,15% veljavnega proračuna.
Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni
ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih
uporabnikov.
Realizacija odhodkov iz bilance A je razvidna iz naslednje tabele:
KONTO
40
41
42
43

VRSTA ODHODKA
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
ODHODKI SKUPAJ:

PRORAČUN
3.198.671
3.390.457
6.753.127
168.437
13.510.692

REALIZACIJA
2.758.079
2.918.592
3.916.897
154.375
9.747.943

Indeks
86
86
58
92
72

Iz bilance odhodkov, ki so v proračunu razporejeni v skladu z ekonomsko klasifikacijo in v
posebnem delu tudi po programski in funkcionalni klasifikaciji, je razvidno, da so skupni odhodki
bili planirani v višini 13.510.691,61 eur, realizirani pa v višini 9.747.942,30 eur, kar je 72%
načrtovanih.
K40- Tekoči odhodki
Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih
izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila
materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo
tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med
tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih
izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in
tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.
Tekoči odhodki zajemajo pet velikih skupin odhodkov in sicer plače, prispevke delodajalcev za
socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv. V veljavnem
proračunu so skupaj predvideni v vrednosti 3.198.671 eur. Realizacija v letu 2013 znaša
2.758.079 eur, kar pomeni 86% realizacijo glede na veljaven proračun.
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in drugi izdatki zaposlenim zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela
(sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke
zaposlenim). V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so
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upravičeni zaposleni. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so predvidena v skupni višini
626.203,34 eur in realizirana v skupni višini 612.413,74 eur, kar predstavlja 97,8% realizacijo
glede na veljaven proračun.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so prispevki na bruto plače, ki jih delodajalci plačujejo
za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih in sicer prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za
zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega in
pokojninskega zavarovanja. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v veljavnem proračunu
predvideni v skupni višini 103.598,08 eur in realizirani v višini 96.935,57 eur, kar predstavlja
93,6% realizacijo veljavnega proračuna.
402 Izdatki za blago in storitve
Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila
za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in
energije, izdatki za tekočo vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine
in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične
osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na
računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko
dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom
različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.
Skupni znesek v veljavnem proračunu je predviden v višini 2.446.866,80 eur, medtem ko
realizacija ob polletju dosega 78,1% veljavnega proračuna in znaša 1.911.792,05 eur.
403 Plačila domačih obresti
Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so plačila obresti od najetih kreditov,
planirana na podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov. Plačila domačih obresti od kreditov
poslovnim bankam so v veljavnem proračunu planirana in realizirana v višini 56.937,23 eur.
409 Sredstva izločena v rezerve
Sredstva izločena v rezerve vključujejo planirano splošno proračunsko rezervacijo (znaša 50.000
eur) in proračunsko rezervo (znaša 30.000 eur).
K41- Tekoči transferji
V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik
od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala in drugega blaga oziroma
prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri
prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.
Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom,
javnim skladom ter javnim in zasebnim podjetjem. V veljavnem proračunu 2013 predstavljajo
znesek v skupni višini 3.428.675,18 eur, medtem ko so realizirani v vrednosti 2.918.592,38 eur,
kar predstavlja 85,1% veljavnega proračuna.
410 Subvencije
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim podjetjem ter privatnim podjetjem
in zasebnikom. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja.
Najpogosteje je namen subvencioniranja bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa
zvišanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod
vnaprej določenimi pogoji in so planirane v skupni vrednosti 115.269,99 eur, realizirane pa v
vrednosti 59.783,80 eur ali 51,9% veljavnega proračuna.
Subvencije javnim podjetjem so planirane v višini 81.000 eur in z vrednostjo 49.056,70 eur
dosegajo 60,6% realizacijo veljavnega proračuna.
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Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so planirane v vrednosti 34.269,99 eur in
realizirane v vrednosti 10.727,10 eur.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom vsa plačila, namenjena za tekočo porabo
posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa
delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi
za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih
storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.
V skupino transferjev posameznikom in gospodinjstvom so zajeti:
- družinski prejemki in starševska nadomestila (enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka),
planirani v vrednosti 6.000 eur in porabljena v vrednosti 4.400 eur oziroma 73,3%;
- štipendije, planirane v vrednosti 6.400 eur in ob polletju porabljene v vrednosti 3.042,71 eur
oziroma 47,5%;
- drugi tansferi posameznikom, ki zajemajo regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v
domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih
staršev, izplačilo družinskemu pomočniku in drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom, planirani v skupni vrednosti 1.643.046,72 eur in v letu 2013 realizirani v
skupni vrednosti 1.499.553,68 eur oziroma 91,3% veljavnega proračuna.
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so sicer planirani v skupni vrednosti 1.655.446,72
eur in realizirani v višini 1.506.996,39 eur, kar predstavlja 91% veljavnega proračuna.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih
transferov, pri čemer se med nepridobitne organizacije štejejo javne ali privatne nevladne
institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen,
dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije,
društva in podobno. Planirana sredstva v veljavnem proračunu za ta namen znašajo 511.529,80
eur in so v letu 2013 realizirana v vrednosti 363.592,32 eur, kar predstavlja 71,1% realizacijo
veljavnega proračuna.
413 Drugi tekoči domači transferi
Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam (iz naslova predfinanciranja
projekta Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona), tekoče transfere v sklade socialnega
zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine) in transfere v
javne zavode (sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter za izdatke za blago in storitve).
V veljavnem proračunu so predvideni v višini 1.146.428,67 eur, realizacija v letu 2013 pa znaša
988.219,87 eur, kar predstavlja 86,2% veljavnega proračuna.
K42- Investicijski odhodki
Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in
napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup
zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerializiranega premoženja. Zajemajo pa
tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne
dokumentacije.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali
neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za
načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.
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V veljavnem proračunu so predvideni v višini 6.736.792,51 eur, realizacija v letu 2013 pa znaša
3.916.896,55 eur, kar predstavlja 58,1% veljavnega proračuna.
K43- Investicijski transferi
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih
sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za
investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se nanašajo na investicije v finančnih načrtih
proračunskih uporabnikov.
V veljavnem proračunu so predvideni v višini 172.740,49 eur, medtem ko so realizirani v višini
154.374,78 eur, kar predstavlja 89,4% realizacijo veljavnega proračuna.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
Proračunski presežek/primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi
odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V sprejetem proračunu Občine Gornja Radgona je
predviden primanjkljaj v višini 3.039.598,17 eur. Ob polletju je prikazan presežek odhodkov nad
prihodki v skupni višini 1.835.865,53 eur.

2. B- RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V skupini prejetih vračil danih posojil smo planirali vračilo kredita zasebne glasbene šole
Maestro in vračilo kredita ŠD X klub Gornja Radgona v skupni višini 2.828,02 eur. V letu 2013
znaša realizacija 24.833,02 eur, saj je glavnico iz najetega kredita vrnilo tudi Turistično društvo
Negova-Spodnji Ivanjci, in sicer v višini 22.005,00 eur.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
V skupini danih posojil nismo niti planirali, niti realizirali nobenih sredstev.

3. C- RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s
servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance
prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.
V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo najeti domači in tuji krediti ter sredstva,
pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev dom in v tujini.
Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo odplačila glavnice domačih in tujih
kreditov ter odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku
proračunskega leta.
50 ZADOLŽEVANJE
V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanj domačih in tujih
kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.
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500 Domače zadolževanje
V proračunu Občine Gornja Radgona je bilo predvideno zadolževanje v skupni vrednosti
3.510.824,99 eur, in sicer za:
- premostitev likvidnostnih težav znotraj leta 2013 v vrednosti 340.000,00 eur,
- investicijo v izgradnjo širokopasovnega omrežja v vrednosti 1.382.000,00 eur,
- investicijo v izgradnjo slačilnic na TŠC Trate v vrednosti 700.000,00 eur,
- investicijo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure- 2.sklop- Občina Gornja
Radgona« v vrednosti 704.809,00 eur in
- investicijo v izgradnjo javne infrastrukture- ceste v vrednosti 384.015,99 eur.
V letu 2013 smo se zadolžili v skupni vrednosti 2.221.979,59 eur, in sicer za:
- premostitev likvidnostnih težav znotraj leta 2013 v vrednosti 340.000,00 eur,
- investicijo v izgradnjo širokopasovnega omrežja v vrednosti 1.382.000,00 eur,
- investicijo v izgradnjo slačilnic na TŠC Trate v vrednosti 109.979,59 eur,
- investicijo v izgradnjo javne infrastrukture- ceste v vrednosti 390.000,00 eur.
55 ODPLAČILO DOLGA
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga.
550 Odplačila domačega dolga
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačilo glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah.
V sprejetem proračunu smo planirali in realizirali odplačilo dolga skladno z amortizacijskimi
načrti v skupni višini 535.664,84 eur, in sicer za :
- dolgoročni kredit za investicijo v OŠ Gornja Radgona, najet pri Hypo Alpe-Adria-Bank72.727,32 eur,
- dolgoročni kredit za izgradnjo vrtca v Gornji Radgoni, najet pri Banki Koper- 66.666,72 eur,
- dolgoročni kredit za izgradnjo javne infrastrukture, najet pri SKB banki- 56.270,80 eur,
- kratkoročni premostitveni kredit, najet pri Banki Koper- 340.000,00 eur.
NETO ZADOLŽEVANJE
Saldo na računu financiranja v predvideni višini 2.975.160,15 eur predstavlja razliko med
zadolževanjem in odplačilom dolga. Dejanska razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga v
letu 2013 znaša 1.686.314,75 eur.
NETO FINANCIRANJE
Predvideno neto financiranje znaša 3.039.598,17 eur. Dejansko neto financiranje v letu 2013 pa
znaša 1.835.865,53 eur.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predloženi Zaključni račun proračuna
Občine Gornja Radgona za leto 2013 obravnava in sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2013, z vsemi bilancami.
V Gornji Radgoni, februar/marec 2014
PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

PREDLAGATELJ:
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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C) POROČILO O PORABI SREDSTEV
PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2013
V proračunu za leto 2013 so bila predvidena sredstva za izločanje v proračunsko rezervo v višini
30.000,00 eur.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled,
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče,
ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Po določilih 16. člena Odloka o proračunu občine Gornja Radgona za leto 2013 je dano
pooblastilo županu, da odloči o uporabi sredstev rezerve do višine 25.000,00 eur.
V letu 2013 je občinski svet na svoji 14. redni seji občinskega sveta, dne 06.06.2013 sprejel
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic plazov v občini Gornja
Radgona za leto 2013, na podlagi katerega smo porabili sredstva v tovrstne namene v višini
29.443,36 eur.

D) POROČILO O PORABI SREDSTEV
PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2013
V proračunu za leto 2013 smo del predvidenih proračunskih prejemkov zadržali kot splošno
proračunsko rezervacijo in sicer v višini 50.000,00 eur.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo
mogoče načrtovati.
Na podlagi 18.člena Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013, o uporabi sredstev
splošne proračunske rezervacije odloča župan.
V letu 2013 smo porabili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 8.818,92 eur in sicer
prav tako za odpravo posledic plazov.
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IV. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA
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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2013
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gornja Radgona za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

OBČINSKI SVET

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

125.804,56

125.804,56

91.260,84

72,5

72,5

74.056,56

68.988,89

46.958,98

63,4

68,1

74.056,56

68.988,89

46.958,98

63,4

68,1

74.056,56

68.988,89

46.958,98

63,4

68,1

23.200,50

18.132,83

16.024,33

69,1

88,4

630,00

630,00

104,00

16,5

16,5

18.401,50

13.333,83

12.186,49

66,2

91,4

4.169,00

4.169,00

3.733,84

89,6

89,6

21.450,79

21.450,79

14.805,45

69,0

69,0

500,00

555,82

555,82

111,2

100,0

20.950,79

20.894,97

14.249,63

68,0

68,2

29.405,27

29.405,27

16.129,20

54,9

54,9

2.500,15

2.500,15

1.666,72

66,7

66,7

41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI

3.763,38

3.763,38

2.508,88

66,7

66,7

41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2.535,24

2.535,24

1.763,24

69,6

69,6

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

2.166,80

2.166,80

1.444,56

66,7

66,7

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2.491,38

2.491,38

1.660,88

66,7

66,7

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4.123,05

4.123,05

2.748,64

66,7

66,7

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

4.851,17

4.851,17

3.234,08

66,7

66,7

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

6.974,10

6.974,10

1.102,20

15,8

15,8

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta
010101 Stroški sej OS
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402905 Sejnine udeležencem odborov
402999 Drugi operativni odhodki

010102 Stroški odborov in komisij-sejnine
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402905 Sejnine udeležencem odborov

010105 Financiranje političnih strank
4120001 SMS- STRANKA MLADIH- ZELENI EVROPE
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A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

9.150,00

11.218,30

9.150,00

11.218,30

10.707,31

117,0

95,5

9.150,00
9.150,00

11.218,30
11.218,30

10.707,31
10.707,31

117,0
117,0

95,5
95,5

9.150,00

11.218,30

10.707,31

117,0

95,5

42.598,00

45.597,37

33.594,55

78,9

73,7

42.598,00

45.597,37

33.594,55

78,9

73,7

10.000,00

10.000,00

7.420,68

74,2

74,2

10.000,00

10.000,00

7.420,68

74,2

74,2

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

8.400,00

8.400,00

6.064,97

72,2

72,2

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

1.600,00

1.600,00

1.355,71

84,7

84,7

32.598,00

35.597,37

26.173,87

80,3

73,5

4.500,00

5.485,14

5.485,14

121,9

100,0

4.500,00

5.485,14

5.485,14

121,9

100,0

11.250,00

13.476,56

12.510,56

111,2

92,8

11.250,00

13.026,56

12.260,56

109,0

94,1

0,00

450,00

250,00

---

55,6

1.710,00

1.105,67

1.105,67

64,7

100,0

1.710,00

541,20

541,20

31,7

100,0

0,00

564,47

564,47

---

100,0

846,00

846,00

0,00

0,0

0,0

846,00

846,00

0,00

0,0

0,0

846,00

846,00

846,00

100,0

100,0

846,00

846,00

846,00

100,0

100,0

03029002 Mednarodno sodelovanje občin
030290 Mednarodno sodelovanje
402999 Drugi operativni odhodki

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
040301 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040322 Promocijske prireditve občine- po koledarju prireditev
402999 Drugi operativni odhodki

040392 Stroški praznovanja občinskega praznika
402999 Drugi operativni odhodki
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

040394 Stroški praznovanja slovenskega kulturnega praznika
402999 Drugi operativni odhodki
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

040395 Stroški praznovanja dneva državnosti
402999 Drugi operativni odhodki

040396 Stroški praznovanja dneva reformacije
402999 Drugi operativni odhodki

10.707,31 117,0

95,5

Stran: 2 od 46

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
040397 Stroški praznovanja dneva samostojnosti
402999 Drugi operativni odhodki

040398 Komemoracija
402999 Drugi operativni odhodki

040399 Promocijske prireditve občine
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

(3)

Indeks

(1)

(2)

(3)/(1) (3)/(2)

423,00

423,00

0,00

0,0

0,0

423,00

423,00

0,00

0,0

0,0

423,00

815,00

815,00

192,7

100,0

423,00

815,00

815,00

192,7

100,0

12.600,00

12.600,00

5.411,50

43,0

43,0

12.600,00

10.873,77

3.685,27

29,3

33,9

0,00

1.726,23

1.726,23

---

100,0
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A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

ŽUPAN

98.442,00

98.442,00

98.199,78

99,8

99,8

01

POLITIČNI SISTEM

69.592,00

72.050,69

71.977,07 103,4

99,9

0101

Politični sistem

69.592,00

72.050,69

71.977,07

103,4

99,9

69.592,00

72.050,69

71.977,07

103,4

99,9

21.280,00

20.923,38

20.849,76

98,0

99,7

19.980,00

20.154,48

20.154,48

100,9

100,0

1.300,00

768,90

695,28

53,5

90,4

42.462,00

44.813,86

44.813,86

105,5

100,0

14.600,00

14.795,64

14.795,64

101,3

100,0

1.300,00

1.460,98

1.460,98

112,4

100,0

26.562,00

28.557,24

28.557,24

107,5

100,0

5.850,00

6.313,45

6.313,45

107,9

100,0

5.850,00

6.313,45

6.313,45

107,9

100,0

28.850,00

26.391,31

26.222,71

90,9

99,4

28.850,00

26.391,31

26.222,71

90,9

99,4

12.150,00

11.105,10

11.105,10

91,4

100,0

12.150,00

11.105,10

11.105,10

91,4

100,0

12.150,00

11.105,10

11.105,10

91,4

100,0

16.700,00

15.286,21

15.117,61

90,5

98,9

15.500,00

14.136,21

14.000,00

90,3

99,0

15.500,00

14.136,21

14.000,00

90,3

99,0

1.200,00

1.150,00

1.117,61

93,1

97,2

1.200,00

1.150,00

1.117,61

93,1

97,2

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
010131 Plača župana
400000 Osnovne plače
402402 Stroški prevoza v državi

010132 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in koordinatorjev
400000 Osnovne plače
402402 Stroški prevoza v državi
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance
402009 Izdatki za reprezentanco

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
010134 Sporočila za javnost, objava informacij v medijih
402999 Drugi operativni odhodki

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040321 Pokroviteljstva občine
402999 Drugi operativni odhodki

040323 sprejem najuspešnejših devetošolcev
402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov
3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

NADZORNI ODBOR

9.700,00

9.700,00

5.493,01

56,6

56,6

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9.700,00

9.700,00

5.493,01

56,6

56,6

0203

Fiskalni nadzor

9.700,00

9.700,00

5.493,01

56,6

56,6

9.700,00

9.700,00

5.493,01

56,6

56,6

9.700,00

9.700,00

5.493,01

56,6

56,6

800,00

800,00

549,00

68,6

68,6

8.900,00

8.900,00

4.944,01

55,6

55,6

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402905 Sejnine udeležencem odborov
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

OBČINSKA UPRAVA
02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

12.981.167,52

12.981.167,52

9.378.875,01

72,3

72,3

32.300,00

32.300,00

25.635,57

79,4

79,4

24.300,00

24.300,00

19.367,57

79,7

79,7

24.300,00

24.300,00

19.367,57

79,7

79,7

3.300,00

3.300,00

1.732,73

52,5

52,5

402931 Plačila bančnih storitev

2.300,00

2.300,00

1.197,19

52,1

52,1

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

1.000,00

1.000,00

535,54

53,6

53,6

4.800,00

4.800,00

3.912,86

81,5

81,5

4.800,00

4.800,00

3.912,86

81,5

81,5

16.200,00

16.200,00

13.721,98

84,7

84,7

16.200,00

16.200,00

13.721,98

84,7

84,7

8.000,00

8.000,00

6.268,00

78,4

78,4

8.000,00

8.000,00

6.268,00

78,4

78,4

8.000,00

8.000,00

6.268,00

78,4

78,4

8.000,00

8.000,00

6.268,00

78,4

78,4

48.583,00

48.583,00

44.065,75

90,7

90,7

48.583,00

48.583,00

44.065,75

90,7

90,7

48.583,00

48.583,00

44.065,75

90,7

90,7

25.984,00

25.984,00

25.943,69

99,8

99,8

25.984,00

25.984,00

25.943,69

99,8

99,8

020204 Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse Saubermacher Slovenije
402999 Drugi operativni odhodki

020206 Provizija za nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

0203

(1)

Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
020311 Stroški notranje revizije proračuna občine
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040304 Pravno zastopanje občine
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
040306 Poslovna stavba Maistrov Trg 2

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

20.535,00

20.535,00

18.122,06

88,3

88,3

1.900,00

1.900,00

1.862,84

98,0

98,0

12.000,00

12.000,00

10.218,88

85,2

85,2

402203 Voda in komunalne storitve

770,00

770,00

703,53

91,4

91,4

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

300,00

300,00

242,47

80,8

80,8

402504 Zavarovalne premije za objekte

285,00

285,00

183,24

64,3

64,3

3.800,00

3.800,00

3.469,36

91,3

91,3

80,00

80,00

54,00

67,5

67,5

1.400,00

1.400,00

1.387,74

99,1

99,1

2.064,00

2.064,00

0,00

0,0

0,0

2.064,00

2.064,00

0,00

0,0

0,0

795.240,13

791.072,91

764.357,77

96,1

96,6

8.500,00

8.500,00

7.652,56

90,0

90,0

8.500,00

8.500,00

7.652,56

90,0

90,0

8.500,00

8.500,00

7.652,56

90,0

90,0

8.500,00

7.853,72

7.006,28

82,4

89,2

0,00

646,28

646,28

---

100,0

402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 Zavarovalne premije za opremo
420299 Nakup druge opreme in napeljav

040309 Nakup zemljišča Hercegovščak
420600 Nakup zemljišč

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402999 Drugi operativni odhodki

Stran: 7 od 46

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
0603

Dejavnost občinske uprave

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

786.740,13

782.572,91

756.705,21

96,2

96,7

743.250,13

737.183,77

717.996,14

96,6

97,4

602.795,13

598.627,91

593.437,63

98,5

99,1

440.512,00

430.258,81

430.258,81

97,7

100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

23.350,00

23.350,00

23.329,31

99,9

99,9

400100 Regres za letni dopust

11.350,00

11.694,80

11.694,80

103,0

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

19.200,00

19.611,59

19.611,59

102,1

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

10.020,00

10.020,00

9.918,56

99,0

99,0

5.000,00

4.104,32

3.790,68

75,8

92,4

433,13

208,47

0,00

0,0

0,0

0,00

3.000,00

3.000,00

---

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

41.800,00

41.800,00

40.356,28

96,6

96,6

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

31.000,00

31.000,00

29.900,96

96,5

96,5

2.520,00

2.520,00

2.416,29

95,9

95,9

401200 Prispevek za zaposlovanje

290,00

290,00

270,50

93,3

93,3

401300 Prispevek za starševsko varstvo

480,00

480,00

455,27

94,9

94,9

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

8.200,00

8.200,00

6.344,66

77,4

77,4

401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja

2.230,00

5.521,62

5.521,62

247,6

100,0

402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

6.410,00

6.568,30

6.568,30

102,5

100,0

06039001 Administracija občinske uprave
060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava
400000 Osnovne plače

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog
400900 Jubilejne nagrade
400999 Drugi izdatki zaposlenim

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
060303 Materialni stroški - občinska uprava

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

138.655,00

136.459,75

122.462,40

88,3

89,7

402000 Pisarniški material in storitve

8.224,20

9.274,72

8.289,50

100,8

89,4

402001 Čistilni material in storitve

2.700,00

2.101,17

2.076,92

76,9

98,9

720,00

720,00

251,42

34,9

34,9

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

5.300,00

5.722,89

5.356,59

101,1

93,6

402009 Izdatki za reprezentanco

2.520,00

2.520,00

1.540,61

61,1

61,1

402099 Drugi splošni material in storitve

4.381,78

4.766,26

4.623,52

105,5

97,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

2.553,89

3.258,92

3.109,97

121,8

95,4

0,00

184,87

184,87

---

100,0

402200 Električna energija

14.182,72

11.084,69

10.688,86

75,4

96,4

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

13.200,00

14.054,52

12.793,45

96,9

91,0

402203 Voda in komunalne storitve

1.408,58

1.408,58

976,10

69,3

69,3

402204 Odvoz smeti

2.049,12

3.359,80

2.811,70

137,2

83,7

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

9.000,00

7.100,86

6.831,60

75,9

96,2

402206 Poštnina in kurirske storitve

9.900,00

9.929,98

9.929,98

100,3

100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

3.600,00

3.755,32

3.755,32

104,3

100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

4.500,00

1.355,55

1.355,55

30,1

100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil

360,00

360,00

152,28

42,3

42,3

2.022,07

2.022,07

1.920,97

95,0

95,0

900,00

900,00

613,58

68,2

68,2

4.500,00

7.334,22

7.334,22

163,0

100,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

40219906 drugi stroški - OU

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402504 Zavarovalne premije za objekte
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 Zavarovalne premije za opremo
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

582,60

582,60

376,86

64,7

64,7

29.980,00

22.534,41

18.362,50

61,3

81,5

2.430,00

2.993,16

2.011,59

82,8

67,2

962,52

962,52

810,57

84,2

84,2

1.960,83

2.801,88

2.801,88

142,9

100,0

600,00

600,00

600,00

100,0

100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

7.200,00

7.200,00

6.094,62

84,7

84,7

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

1.871,69

1.575,58

857,19

45,8

54,4

45,00

45,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

5.950,18

5.950,18

595,0

100,0

1.800,00

2.096,11

2.096,11

116,5

100,0

1.800,00

2.096,11

2.096,11

116,5

100,0

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS
402999 Drugi operativni odhodki

060321 Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu
402099 Drugi splošni material in storitve
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A. Bilanca odhodkov
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2013
2013
2013
Indeks
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

43.490,00

45.389,14

38.709,07

89,0

85,3

7.500,00

13.199,39

12.700,45

169,3

96,2

402099 Drugi splošni material in storitve

0,00

917,12

767,54

---

83,7

402199 Drugi posebni materiali in storitve

0,00

141,17

141,17

---

100,0

7.500,00

8.228,30

7.878,94

105,1

95,8

0,00

3.912,80

3.912,80

---

100,0

28.690,00

24.889,75

18.779,78

65,5

75,5

4.000,00

4.000,00

3.367,26

84,2

84,2

23.690,00

19.889,75

14.445,85

61,0

72,6

1.000,00

1.000,00

966,67

96,7

96,7

7.300,00

7.300,00

7.228,84

99,0

99,0

7.300,00

7.300,00

7.228,84

99,0

99,0

310.114,00

310.114,00

129.563,48

41,8

41,8

310.114,00

310.114,00

129.563,48

41,8

41,8

146.760,00

146.760,00

24.402,37

16,6

16,6

31.260,00

32.390,40

19.789,99

63,3

61,1

0,00

55,27

0,00

---

0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

399,37

399,37

399,37

100,0

100,0

402200 Električna energija

300,00

320,42

302,33

100,8

94,4

0,00

735,64

735,64

---

100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

060307 Nakup opreme - občinska uprava
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav

060319 Rekonstrukcija in predelava podpostaje ogrevanja v upravni zgradbi Občine Gornja Radgona
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070301 Civilna zaščita
402099 Drugi splošni material in storitve

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402999 Drugi operativni odhodki
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070306 Sanacija razpok v javnem zaklonišču Mladinska ul.14
402999 Drugi operativni odhodki

070307 Sanacija plazov 2013
402999 Drugi operativni odhodki

0,00

1.800,00

1.800,00

---

100,0

423,23

607,33

607,33

143,5

100,0

30.137,40

28.472,37

15.945,32

52,9

56,0

3.500,00

2.369,60

1.130,40

32,3

47,7

3.500,00

2.369,60

1.130,40

32,3

47,7

112.000,00

112.000,00

3.481,98

3,1

3,1

112.000,00

112.000,00

3.481,98

3,1

3,1
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070305 Požarna varnost
402199 Drugi posebni materiali in storitve
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
41200002 GZ Gornja Radgona

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

163.354,00

163.354,00

105.161,11

64,4

64,4

163.354,00

163.354,00

105.161,11

64,4

64,4

0,00

1.270,00

0,00

---

0,0

76.614,00

68.440,58

12.088,91

15,8

17,7

33.700,00

33.805,80

33.805,80

100,3

100,0

41200006 PGD Negova

4.760,00

5.531,28

5.531,28

116,2

100,0

41200024 PGD Črešnjevci

2.285,00

2.285,00

2.285,00

100,0

100,0

41200027 Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona

28.400,00

31.365,71

31.365,71

110,4

100,0

41200039 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Ščavnica

2.685,00

3.352,37

3.352,37

124,9

100,0

41200044 PGD Zbigovci

2.515,00

3.039,52

3.039,52

120,9

100,0

41200048 PGD Orehovci

2.515,00

2.866,74

2.866,74

114,0

100,0

41200052 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnji Ivanjci

2.285,00

2.873,64

2.873,64

125,8

100,0

41200078 PGD Stavešinci

2.285,00

2.977,26

2.406,04

105,3

80,8

41200097 Prostovoljno gasilsko društvo Mele

2.285,00

2.521,10

2.521,10

110,3

100,0

41200099 Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjševci

1.755,00

1.755,00

1.755,00

100,0

100,0

1.270,00

1.270,00

1.270,00

100,0

100,0

5.500,00

5.500,00

3.714,58

67,5

67,5

5.500,00

5.500,00

3.714,58

67,5

67,5

5.500,00

5.500,00

3.714,58

67,5

67,5

5.500,00

5.500,00

3.714,58

67,5

67,5

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

46,85

0,00

---

0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

0,00

987,79

561,20

---

56,8

5.500,00

4.465,36

3.153,38

57,3

70,6

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

402999 Drugi operativni odhodki
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10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti
100301 Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela
400000 Osnovne plače

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

97.000,00

101.167,22

89.714,36

92,5

88,7

97.000,00

101.167,22

89.714,36

92,5

88,7

97.000,00
25.000,00

101.167,22
40.785,69

89.714,36
40.701,66

92,5
162,8

88,7
99,8

14.865,00

28.975,04

28.975,04

194,9

100,0

400100 Regres za letni dopust

1.960,00

3.252,19

3.252,19

165,9

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

2.250,00

2.622,00

2.622,00

116,5

100,0

540,00

540,00

514,06

95,2

95,2

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.200,00

3.200,00

3.172,14

99,1

99,1

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.910,00

1.910,00

1.900,77

99,5

99,5

155,00

155,00

153,61

99,1

99,1

401200 Prispevek za zaposlovanje

20,00

20,00

18,80

94,0

94,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

20,00

31,46

31,46

157,3

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

80,00

80,00

61,59

77,0

77,0

27.000,00

22.308,33

13.737,85

50,9

61,6

27.000,00

22.308,33

13.737,85

50,9

61,6

45.000,00

38.073,20

35.274,85

78,4

92,7

42.000,00

31.798,11

29.653,76

70,6

93,3

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

2.000,00

5.275,09

5.275,09

263,8

100,0

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1.000,00

1.000,00

346,00

34,6

34,6

63.365,25

63.365,25

31.236,21

49,3

49,3

52.225,25

52.225,25

21.058,19

40,3

40,3

52.225,25

52.225,25

21.058,19

40,3

40,3

7.600,00

7.600,00

0,00

0,0

0,0

7.600,00

7.600,00

0,00

0,0

0,0

9.525,25

9.525,25

2.858,31

30,0

30,0

9.525,25

9.525,25

2.858,31

30,0

30,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

100303 Javna dela- JP Komunala Radgona
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

100304 Javna dela- zavodi in društva
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
110212 Izplačevanje nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

110215 LAS PRLEKIJA
402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA
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Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
110216 Skupni programi kmetijstva- razpis

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

20.000,00

20.000,00

9.867,00

49,3

49,3

20.000,00

20.000,00

9.867,00

49,3

49,3

5.400,00

5.400,00

2.377,44

44,0

44,0

392,16

392,16

392,16

100,0

100,0

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

0,00

452,80

452,80

---

100,0

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS

8,56

8,56

8,56

100,0

100,0

2.999,28

2.446,48

423,92

14,1

17,3

0,00

100,00

100,00

---

100,0

2.000,00

2.000,00

1.000,00

50,0

50,0

9.700,00

9.700,00

5.955,44

61,4

61,4

9.700,00

9.700,00

5.955,44

61,4

61,4

11.140,00

11.140,00

10.178,02

91,4

91,4

11.140,00

11.140,00

10.178,02

91,4

91,4

9.640,00

9.640,00

8.751,55

90,8

90,8

7.540,00

6.137,81

5.249,36

69,6

85,5

0,00

1.402,19

1.402,19

---

100,0

2.100,00

2.100,00

2.100,00

100,0

100,0

1.500,00

1.500,00

1.426,47

95,1

95,1

1.500,00

1.500,00

1.426,47

95,1

95,1

3.121.642,16

3.112.429,78

2.820.961,10

90,4

90,6

1.757.264,36

1.748.051,98

1.615.228,11

91,9

92,4

853.913,91

857.099,32

815.845,43

95,5

95,2

81.775,52

81.775,52

81.765,52

100,0

100,0

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

110217 Drugi programi v kmetijstvu
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

402999 Drugi operativni odhodki
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

110219 Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1103

(1)

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
110330 Varovanje živali - veterinarske storitve
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402999 Drugi operativni odhodki
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

110332 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
130205 Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- zimska služba
402203 Voda in komunalne storitve
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

10,00

10,00

0,00

0,0

0,0

81.765,52

81.765,52

81.765,52

100,0

100,0
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
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Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
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130206 Tekoče vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

20.000,00

20.000,00

17.069,93

85,4

20.000,00

9.376,75

9.034,35

45,2

96,4

0,00

10.623,25

8.035,58

---

75,6

183.000,00

186.185,41

175.849,13

96,1

94,5

0,00

167.414,13

157.077,85

---

93,8

183.000,00

18.771,28

18.771,28

10,3

100,0

130208 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

15.500,00

15.500,00

14.843,92

95,8

95,8

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.478,43

15.463,59

14.807,51

95,7

95,8

21,57

36,41

36,41

168,8

100,0

354.970,39

354.970,39

354.970,39

100,0

100,0

354.970,39

354.970,39

354.970,39

100,0

100,0

198.668,00

198.668,00

171.346,54

86,3

86,3

1.500,00

1.500,00

1.015,73

67,7

67,7

550,00

550,00

361,54

65,7

65,7

0,00

27.305,12

27.305,12

---

100,0

180.000,00

152.528,06

135.296,25

75,2

88,7

4.338,00

4.504,82

4.504,82

103,9

100,0

12.280,00

12.280,00

2.863,08

23,3

23,3

719.509,10

716.323,69

671.050,72

93,3

93,7

100.000,00

96.814,59

80.760,94

80,8

83,4

100.000,00

96.004,59

79.950,94

80,0

83,3

0,00

810,00

810,00

---

100,0

56.261,97

56.261,97

56.259,32

100,0

100,0

55.011,97

55.011,97

55.009,32

100,0

100,0

1.250,00

1.250,00

1.250,00

100,0

100,0

186.000,00

186.000,00

184.752,75

99,3

99,3

183.315,00

182.368,70

181.121,45

98,8

99,3

2.325,00

3.271,30

3.271,30

140,7

100,0

360,00

360,00

360,00

100,0

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

130207 Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- letno vzdrževanje
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS

130210 Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- zimska služba
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1302122 Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)-letna služba
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402999 Drugi operativni odhodki

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
130209 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor

1302102 Modernizacija JP 605601 Orehovci-Kurbus-Škrlec
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

1302103 Modernizacija LC 104051 G.Radgona- Norički Vrh
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420802 Investicijski inženiring

85,4
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
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Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
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1302105 Modernizacija JP 606051 Ivanjski Vrh-Kukovec
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

1302107 Modernizacija LC 104031 Sp.Ščavnica (Hari,Šinko)
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130211 Modernizacija JP 605791 Negova-Lokavci (Pucko)
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

1302129 Modernizacija JP 605504 Črešnjevci Drobec
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

1302133 Modernizacija JP605661 Ivanjševski Vrh-Rovtar-Križa (Vučak)
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130266 Modernizacija ceste JP704721 Trotkova-Negovski vrh-Štrajngrova
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130298 JP 604951 G.Radgona-Lackova ulica
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130299 LC 104 041 Sp.Ščavnica (stara šola) in JR

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

42.000,00

42.000,00

41.786,89

99,5

41.180,00

41.180,00

40.966,89

99,5

99,5
99,5

820,00

820,00

820,00

100,0

100,0

110.116,93

110.116,93

110.114,66

100,0

100,0

108.016,93

108.016,93

108.014,66

100,0

100,0

2.100,00

2.100,00

2.100,00

100,0

100,0

89.155,48

89.155,48

88.845,41

99,7

99,7

87.505,48

87.505,48

87.195,41

99,7

99,7

1.650,00

1.650,00

1.650,00

100,0

100,0

16.450,00

16.450,00

16.184,91

98,4

98,4

16.000,00

16.000,00

15.734,91

98,3

98,3

450,00

450,00

450,00

100,0

100,0

32.000,00

32.000,00

9.877,84

30,9

30,9

31.000,00

30.750,00

8.627,84

27,8

28,1

1.000,00

1.250,00

1.250,00

125,0

100,0

65.000,00

65.000,00

60.938,05

93,8

93,8

63.970,00

63.970,00

60.938,05

95,3

95,3

1.030,00

1.030,00

0,00

0,0

0,0

17.500,00

17.500,00

16.505,23

94,3

94,3

17.080,00

17.080,00

16.085,23

94,2

94,2

420,00

420,00

420,00

100,0

100,0

5.024,72

5.024,72

5.024,72

100,0

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

3.704,72

3.704,72

3.704,72

100,0

100,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

1.320,00

1.320,00

1.320,00

100,0

100,0

13.075,50
13.075,50

13.075,50
13.075,50

0,00
0,00

0,0
0,0

0,0
0,0

13.075,50

13.075,50

0,00

0,0

0,0

13029003 Urejanje cestnega prometa
1302132 Izgradnja avtobusnih postajališč
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13029004 Cestna razsvetljava
130250 Javna razsvetljava
402200 Električna energija
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

1306

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
130690 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Spodnji
Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

170.765,85

161.553,47

128.331,96

75,2

79,4

170.765,85

161.553,47

128.331,96

75,2

79,4

100.000,00

90.009,02

77.206,44

77,2

85,8

70.000,00

70.000,00

49.581,07

70,8

70,8

765,85

1.544,45

1.544,45

201,7

100,0

1.364.377,80

1.364.377,80

1.205.732,99

88,4

88,4

1.364.377,80

1.364.377,80

1.205.732,99

88,4

88,4

1.364.377,80

1.364.377,80

1.205.732,99

88,4

88,4

61,60

131,60

131,60

213,6

100,0

1.327.059,20

1.326.989,20

1.177.127,62

88,7

88,7

17.600,00

17.600,00

17.558,77

99,8

99,8

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

8.280,00

8.280,00

480,00

5,8

5,8

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

11.377,00

11.377,00

10.435,00

91,7

91,7

270.362,88

270.362,88

220.232,19

81,5

81,5

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

0,00

5.000,00

0,00

---

0,0

410208 Sredstva za pripravo brezposelnih na zaposlitev v privatnih podjetjih

0,00

5.640,00

0,00

---

0,0

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti

0,00

743,00

0,00

---

0,0

20.000,00

8.617,00

0,00

0,0

0,0

250.362,88

250.362,88

220.232,19

88,0

88,0

12.500,00

12.500,00

7.420,00

59,4

59,4

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,0

100,0

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,0

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140291 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva
41020100 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1403

(1)

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
140303 Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu
402999 Drugi operativni odhodki

Stran: 16 od 46

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
140321 Lisjakova struga

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

10.000,00

10.000,00

4.920,00

49,2

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5.080,00

5.080,00

0,00

0,0

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

4.920,00

4.920,00

4.920,00

100,0

100,0

237.862,88

237.862,88

212.812,19

89,5

89,5

37.332,20

42.797,36

42.797,36

114,6

100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140305 Projekt "SKUPAJ"
402005 Stroški prevajalskih storitev

49,2

829,10

870,24

870,24

105,0

100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

36.503,10

34.946,00

34.946,00

95,7

100,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

0,00

6.981,12

6.981,12

---

100,0

10.000,00

4.534,84

2.207,74

22,1

48,7

10.000,00

4.534,84

2.207,74

22,1

48,7

24.528,00

24.528,00

22.795,35

92,9

92,9

24.528,00

24.528,00

22.795,35

92,9

92,9

6.000,00

6.000,00

3.590,63

59,8

59,8

337,20

772,80

553,20

164,1

71,6

0,00

90,31

90,31

---

100,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

1.531,20

2.249,90

2.087,02

136,3

92,8

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti

4.131,60

2.886,99

860,10

20,8

29,8

9.241,37

9.241,37

9.241,37

100,0

100,0

9.241,37

9.241,37

9.241,37

100,0

100,0

800,00

800,00

733,00

91,6

91,6

800,00

800,00

733,00

91,6

91,6

2.500,00

2.500,00

1.046,48

41,9

41,9

2.500,00

2.500,00

1.046,48

41,9

41,9

127.771,00

127.771,00

125.161,99

98,0

98,0

119.586,00

113.805,05

111.196,04

93,0

97,7

8.185,00

13.965,95

13.965,95

170,6

100,0

140308 Turistična in druga prometna signalizacija
402999 Drugi operativni odhodki

140309 Drugi projekti
402999 Drugi operativni odhodki

140314 Sofinanciranje programov v turizmu
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

140316 Sofinanciranje programov turističnih društev-razpis
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

140317 Pomurska turistična zveza- sofinanciranje
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

140318 RRA Mura
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

140319 PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
140322 Ureditev prostorov arhiva za Carinsko izpostavo Murska Sobota

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

10.000,00

10.000,00

2.501,17

25,0

25,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

10.000,00

10.000,00

2.501,17

25,0

25,0

140323 Izgradnja murske kolesarske poti

3.953,21

3.953,21

0,00

0,0

0,0

3.953,21

3.953,21

0,00

0,0

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

140324 Območni razvojni svet za območje Prlekije

2.737,10

2.737,10

2.737,10

100,0

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

2.737,10

2.737,10

2.737,10

100,0

100,0

140325 Razvoj blagovne znamke

3.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

3.000,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

2.311.943,12

2.085.145,48

380.326,65

16,5

18,2

2.285.611,12

2.058.813,48

357.284,11

15,6

17,4

172.261,12

172.261,12

136.527,36

79,3

79,3

13.300,91

13.277,92

9.930,32

74,7

74,8

13.300,91

13.277,92

9.930,32

74,7

74,8

93.960,21

93.960,21

85.318,54

90,8

90,8

93.960,21

93.960,21

85.318,54

90,8

90,8

30.000,00

30.022,99

27.562,34

91,9

91,8

319,99

319,99

319,99

100,0

100,0

29.680,01

29.703,00

27.242,35

91,8

91,7

35.000,00

35.000,00

13.716,16

39,2

39,2

35.000,00

35.000,00

13.716,16

39,2

39,2

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota
402999 Drugi operativni odhodki

150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci
432000 Investicijski transferi občinam

150205 Zbiranje in ravnanje z odpadki- prevzem odpadne plastike Saubermacher Slovenija
402099 Drugi splošni material in storitve
402204 Odvoz smeti

150206 Subvencioniranje cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov- CERO Puconci
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
150203 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop) - Občina Gornja Radgona

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

2.113.350,00

1.886.552,36

220.756,75

10,5

11,7

2.079.370,00

1.852.572,36

195.135,12

9,4

10,5

10.000,00

15.768,00

15.768,00

157,7

100,0

0,00

263.310,36

136.293,85

---

51,8

2.051.258,67

1.530.420,73

0,00

0,0

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

17.666,97

40.795,74

40.795,74

230,9

100,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

444,36

2.277,53

2.277,53

512,5

100,0

10.830,00

11.160,00

11.130,00

102,8

99,7

30,00

30,00

0,00

0,0

0,0

10.800,00

11.130,00

11.130,00

103,1

100,0

23.150,00

22.820,00

14.491,63

62,6

63,5

350,00

559,31

559,31

159,8

100,0

22.800,00

22.260,69

13.932,32

61,1

62,6

26.332,00

26.332,00

23.042,54

87,5

87,5

26.332,00

26.332,00

23.042,54

87,5

87,5

26.332,00

26.332,00

23.042,54

87,5

87,5

26.332,00

26.332,00

23.042,54

87,5

87,5

915.423,02

1.119.734,04

972.534,73 106,2

86,9

245.136,00

234.497,84

214.828,12

87,6

91,6

115.136,00

137.207,07

126.992,25

110,3

92,6

48.136,00

48.136,00

45.390,78

94,3

94,3

48.136,00

48.136,00

45.390,78

94,3

94,3

67.000,00

89.071,07

81.601,47

121,8

91,6

2.845,10

12.057,48

4.587,88

161,3

38,1

64.154,90

77.013,59

77.013,59

120,0

100,0

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

150241 Najem montažne čistilne naprave na Tratah
402200 Električna energija
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

150242 Vzdrževanje čistilnih naprav
402200 Električna energija
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1505

(1)

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
150501 Negovsko jezero
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
160205 Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest
402999 Drugi operativni odhodki

160213 Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki, geomehanske raziskave
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
16029003 Prostorsko načrtovanje
160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

130.000,00

97.290,77

87.835,87

67,6

90,3

130.000,00

97.290,77

87.835,87

67,6

90,3

402999 Drugi operativni odhodki

0,00

1.220,00

0,00

---

0,0

420800 Študija o izvedljivosti projekta

0,00

11.124,00

11.124,00

---

100,0

130.000,00

84.946,77

76.711,87

59,0

90,3

428.567,02

611.754,87

513.407,46

119,8

83,9

178.367,02

373.831,66

350.108,76

196,3

93,7

33.634,02

33.879,36

16.746,15

49,8

49,4

33.600,00

33.673,59

16.599,48

49,4

49,3

34,02

205,77

146,67

431,1

71,3

1.560,00

1.314,66

600,00

38,5

45,6

1.560,00

1.314,66

600,00

38,5

45,6

35.604,00

35.604,00

29.794,97

83,7

83,7

35.604,00

35.604,00

29.794,97

83,7

83,7

107.569,00

303.033,64

302.967,64

281,7

100,0

107.569,00

169.803,57

169.803,57

157,9

100,0

420600 Nakup zemljišč

0,00

132.864,07

132.864,07

---

100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

366,00

300,00

---

82,0

16039003 Objekti za rekreacijo

46.100,00

39.762,47

24.427,47

53,0

61,4

160399 Mestni park

46.100,00

39.762,47

24.427,47

53,0

61,4

2.000,00

2.211,17

2.211,17

110,6

100,0

180,18

256,65

256,65

142,4

100,0

402200 Električna energija

4.319,82

4.032,18

2.563,50

59,3

63,6

402203 Voda in komunalne storitve

1.500,00

1.500,00

623,75

41,6

41,6

100,00

100,00

44,55

44,6

44,6

30.000,00

29.184,06

16.285,46

54,3

55,8

402512 Zavarovalne premije za opremo

2.000,00

2.000,00

1.963,98

98,2

98,2

402999 Drugi operativni odhodki

6.000,00

478,41

478,41

8,0

100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
160211 Sofinanciranje vodooskrbe SV Slov.
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

160214 Najem prostora za vodovodno prečrpališče
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

1603901 Izgradnja manjših vodovodov
420401 Novogradnje

160398 Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja "Vodovodno omrežje- sistem C"
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402099 Drugi splošni material in storitve

402299 Druge storitve komunikacij in komunale
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
16039004 Praznično urejanje naselij
160305 Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

16039005 Druge komunalne dejavnosti
160396 Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

160399-1 Vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

3.000,00

3.000,00

2.584,38

86,2

86,2

3.000,00

3.000,00

2.584,38

86,2

86,2

3.000,00

3.000,00

2.584,38

86,2

86,2

201.100,00

195.160,74

136.286,85

67,8

69,8

46.000,00

46.000,00

35.340,54

76,8

76,8

46.000,00

46.000,00

35.340,54

76,8

76,8

110.000,00

104.060,74

100.946,31

91,8

97,0

402512 Zavarovalne premije za opremo

40.000,00

34.060,74

32.466,34

81,2

95,3

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

70.000,00

70.000,00

68.479,97

97,8

97,8

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

15.100,00

15.100,00

0,00

0,0

0,0

15.100,00

15.100,00

0,00

0,0

0,0

Spodbujanje stanovanjske gradnje

241.720,00

273.481,33

244.299,15

101,1

89,3

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

162.000,00

193.761,33

181.240,14

111,9

93,5

160399-3 Izdelava katastra
402999 Drugi operativni odhodki

160399-4 Sofinanciranje malih čistilnih naprav
402999 Drugi operativni odhodki

160399-5 Dokapitalizacija JP Komunala Radgona, d.o.o.
402999 Drugi operativni odhodki

1605

160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš

150.000,00

181.761,33

169.743,71

113,2

93,4

402200 Električna energija

2.420,00

2.587,57

2.587,57

106,9

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.804,00

3.600,25

3.286,10

86,4

91,3

450,00

653,75

653,75

145,3

100,0

402203 Voda in komunalne storitve
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

4.600,00

34.181,14

34.181,14

743,1

100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

0,00

2.966,76

2.966,76

---

100,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

0,00

6.337,53

6.337,53

---

100,0

2.200,00

5.004,93

5.004,93

227,5

100,0

134.646,00

124.549,40

112.855,74

83,8

90,6

1.880,00

1.880,00

1.870,19

99,5

99,5

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402999 Drugi operativni odhodki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.
402203 Voda in komunalne storitve
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

160594 Obnova kotlovnice na mladinski 5 ter obnova toplovodov in podpostaj
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
170201 Nakup avtomatskega defibrilatorja
402999 Drugi operativni odhodki
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G.Radgona
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

170205 Sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

1706

Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
170602 Cepljenje materničnega vratu za učenke osmih in devetih razredov
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

12.000,00

12.000,00

11.496,43

95,8

95,8

186,40

186,40

186,40

100,0

100,0

0,00

469,82

469,82

---

100,0

11.813,60

11.343,78

10.840,21

91,8

95,6

79.720,00

79.720,00

63.059,01

79,1

79,1

45.620,00

60.764,20

60.764,20

133,2

100,0

0,00

35,71

35,71

---

100,0

45.620,00

60.728,49

60.728,49

133,1

100,0

34.100,00

18.955,80

2.294,81

6,7

12,1

34.100,00

18.955,80

2.294,81

6,7

12,1

149.369,44

149.369,44

146.303,19

98,0

98,0

53.804,44

53.804,44

53.358,59

99,2

99,2

53.804,44

53.804,44

53.358,59

99,2

99,2

11.057,36

11.308,76

11.218,76

101,5

99,2

0,00

251,40

251,40

---

100,0

11.057,36

11.057,36

10.967,36

99,2

99,2

38.447,08

38.195,68

37.839,83

98,4

99,1

38.447,08

38.195,68

37.839,83

98,4

99,1

4.300,00

4.300,00

4.300,00

100,0

100,0

4.300,00

4.300,00

4.300,00

100,0

100,0

2.565,00

2.565,00

0,00

0,0

0,0

2.565,00

2.565,00

0,00

0,0

0,0

2.565,00

2.565,00

0,00

0,0

0,0

2.565,00

2.565,00

0,00

0,0

0,0
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1707

Drugi programi na področju zdravstva

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

93.000,00

93.000,00

92.944,60

99,9

99,9

82.000,00

79.626,27

79.570,87

97,0

99,9

82.000,00

79.626,27

79.570,87

97,0

99,9

82.000,00

79.626,27

79.570,87

97,0

99,9

11.000,00

13.373,73

13.373,73

121,6

100,0

170720 Mrliško ogledna služba

11.000,00

13.373,73

13.373,73

121,6

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

5.152,67

4.458,66

4.458,66

86,5

100,0

578,87

0,00

0,00

0,0

---

5.268,46

8.915,07

8.915,07

169,2

100,0

1.968.827,45

2.000.526,45

1.345.836,95

68,4

67,3

594.256,33

625.955,33

622.905,93

104,8

99,5

594.256,33

625.955,33

622.905,93

104,8

99,5

529.676,33

600.739,60

600.739,60

113,4

100,0

524.756,33

591.305,60

591.305,60

112,7

100,0

420801 Investicijski nadzor

1.920,00

6.434,00

6.434,00

335,1

100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

10.000,00

10.000,00

6.950,60

69,5

69,5

1.385,21

1.385,21

1.034,67

74,7

74,7

200,00

2.940,00

2.940,00

---

100,0

402200 Električna energija

1.099,38

1.099,38

928,47

84,5

84,5

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.212,04

2.212,04

1.204,18

54,4

54,4

80,00

168,34

168,34

210,4

100,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

447,62

447,62

289,56

64,7

64,7

402512 Zavarovalne premije za opremo

358,95

358,95

250,98

69,9

69,9

402999 Drugi operativni odhodki

985,74

985,74

134,40

13,6

13,6

3.231,06

402,72

0,00

0,0

0,0

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

17079002 Mrliško ogledna služba

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
180203 Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180206 Špital
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402199 Drugi posebni materiali in storitve

402203 Voda in komunalne storitve

420299 Nakup druge opreme in napeljav
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180207 Grad Negova
402999 Drugi operativni odhodki
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1803

Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
180304 Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona
402200 Električna energija
420246 Nakup opreme za knjižnice
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

180305 LU-knjižnica G.Radgona-sredstva za plače in druge izdatke

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

54.580,00

15.215,73

15.215,73

27,9

100,0

54.580,00

6.254,33

6.254,33

11,5

100,0

0,00

8.961,40

8.961,40

---

100,0

369.668,12

367.664,62

321.510,43

87,0

87,5

123.564,25

123.564,25

111.329,08

90,1

90,1

45.352,80

45.352,80

44.452,41

98,0

98,0

32,10

32,10

32,10

100,0

100,0

43.382,70

43.381,31

42.480,92

97,9

97,9

0,00

1,39

1,39

---

100,0

1.938,00

1.938,00

1.938,00

100,0

100,0

72.613,00

72.613,00

61.278,22

84,4

84,4

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

35.868,93

35.868,93

24.793,34

69,1

69,1

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

17.193,20

14.069,91

13.810,72

80,3

98,2

1.181,70

1.181,70

1.181,70

100,0

100,0

18.369,17

21.492,46

21.492,46

117,0

100,0

5.598,45

5.598,45

5.598,45

100,0

100,0

5.598,45

5.598,45

5.598,45

100,0

100,0

185.966,00

185.966,00

169.150,02

91,0

91,0

185.966,00

185.966,00

169.150,02

91,0

91,0

109.866,00

123.487,58

123.487,58

112,4

100,0

76.100,00

62.478,42

45.662,44

60,0

73,1

60.137,87

58.134,37

41.031,33

68,2

70,6

8.370,00

8.370,00

7.555,03

90,3

90,3

8.370,00

8.370,00

7.555,03

90,3

90,3

44.603,87

44.603,87

30.372,91

68,1

68,1

44.603,87

44.603,87

30.372,91

68,1

68,1

420200 Nakup pisarniškega pohištva
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

180306 Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona- vračilo sredstev občinam
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

18039002 Umetniški programi
180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18039003 Ljubiteljska kultura
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti
413200 Tekoči transferi v javne sklade

180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

5.160,50

3.103,39

43,3

60,1

7.164,00

5.160,50

3.103,39

43,3

60,1

11.720,00

13.723,50

6.439,50

54,9

46,9

6.920,00

6.920,00

910,00

13,2

13,2

6.920,00

6.920,00

910,00

13,2

13,2

6.920,00

6.920,00

910,00

13,2

13,2

4.800,00

6.803,50

5.529,50

115,2

81,3

4.800,00

6.803,50

5.529,50

115,2

81,3

4.800,00

6.803,50

5.529,50

115,2

81,3

993.183,00

993.183,00

394.981,09

39,8

39,8

915.583,00

881.074,83

287.526,86

31,4

32,6

108.095,00

114.208,46

102.196,17

94,5

89,5

108.095,00

113.716,62

102.016,09

94,4

89,7

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

0,00

180,08

180,08

---

100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0,00

311,76

0,00

---

0,0

14.630,00

14.630,00

11.261,73

77,0

77,0

3.432,61

3.432,61

2.834,35

82,6

82,6

161,86

329,58

254,58

157,3

77,2

1.461,58

2.931,41

2.931,41

200,6

100,0
100,0

Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij
180461 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18049004 Programi drugih posebnih skupin
180462 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

(2)

7.164,00

413200 Tekoči transferi v javne sklade

1804

(1)

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
180562 Sofinanciranje programov športnih društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate
402099 Drugi splošni material in storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 Vzdrževanje in popravila vozil

0,00

12,46

12,46

---

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

8.312,46

6.645,07

3.950,06

47,5

59,4

402999 Drugi operativni odhodki

1.261,49

1.278,87

1.278,87

101,4

100,0

66.482,00

67.031,00

67.031,00

100,8

100,0

66.482,00

67.031,00

67.031,00

100,8

100,0

180567 Obnova nogometnih igrišč na TŠC Trate v Gornji Radgoni
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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180591 Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni
uporabi in v upravljanju Občine Gornja Radgona
402099 Drugi splošni material in storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402999 Drugi operativni odhodki

180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan

(1)
6.400,00

(2)

(3)

6.400,00

1.842,00

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)
28,8

28,8
100,0

0,00

427,00

427,00

---

6.400,00

4.573,00

15,00

0,2

0,3

0,00

1.400,00

1.400,00

---

100,0

14.000,00

7.337,54

3.906,22

27,9

53,2

402001 Čistilni material in storitve

321,04

321,04

61,38

19,1

19,1

402099 Drugi splošni material in storitve

131,07

159,88

124,89

95,3

78,1

402199 Drugi posebni materiali in storitve

23,95

98,95

23,95

100,0

24,2

402200 Električna energija

1.226,45

1.812,61

1.812,61

147,8

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.407,27

1.974,59

1.719,15

122,2

87,1

104,64

164,24

164,24

157,0

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

10.785,58

2.806,23

0,00

0,0

0,0

180595 Izgradnja slačilnic na TŠC Trate

678.400,00

641.512,83

73.713,74

10,9

11,5

0,00

51.275,32

51.275,32

---

100,0

666.400,00

569.161,41

1.362,32

0,2

0,2

12.000,00

21.076,10

21.076,10

175,6

100,0

27.576,00

29.955,00

27.576,00

100,0

92,1

23.724,00

23.724,00

23.724,00

100,0

100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.852,00

4.706,00

3.852,00

100,0

81,9

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

0,00

1.525,00

0,00

---

0,0

77.600,00

112.108,17

107.454,23

138,5

95,9

5.000,00

5.000,00

1.380,40

27,6

27,6

5.000,00

5.000,00

1.380,40

27,6

27,6

2.600,00

2.600,00

1.565,66

60,2

60,2

2.600,00

2.600,00

1.565,66

60,2

60,2

70.000,00

104.508,17

104.508,17

149,3

100,0

69.040,00

101.733,17

101.733,17

147,4

100,0

960,00

2.775,00

2.775,00

289,1

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

180597 Izgradnja večnamenske športne dvorane
420802 Investicijski inženiring

18059002 Programi za mladino
180590 Program za mladino- javni razpis
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180593 Program za mladino- mladinski svet
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180594 Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
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19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
190202 Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

2.184.339,61

2.184.339,61

1.796.837,07

82,3

82,3

1.560.845,00

1.515.504,19

1.270.786,07

81,4

83,9

1.560.845,00

1.515.504,19

1.270.786,07

81,4

83,9

887.400,00

890.156,64

890.094,83

100,3

100,0

867.850,00

870.313,44

870.313,44

100,3

100,0

7.050,00

7.050,00

6.988,19

99,1

99,1

12.500,00

12.793,20

12.793,20

102,4

100,0

132.253,00

129.496,30

108.274,18

81,9

83,6

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

132.253,00

129.496,30

108.274,18

81,9

83,6

190204 Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona- Črešnjevci

541.192,00

495.851,25

272.417,06

50,3

54,9

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

118,34

118,34

---

100,0

402200 Električna energija

0,00

693,09

693,09

---

100,0

532.324,00

333.931,64

110.497,45

20,8

33,1

0,00

144.310,18

144.310,18

---

100,0

420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

0,00

7.930,00

7.930,00

---

100,0

8.868,00

8.868,00

8.868,00

100,0

100,0

412.752,11

458.092,92

359.759,58

87,2

78,5

353.123,41

398.464,22

308.545,82

87,4

77,4

227.450,91

276.091,72

205.319,55

90,3

74,4

402512 Zavarovalne premije za opremo

8.000,00

8.000,00

7.205,66

90,1

90,1

402999 Drugi operativni odhodki

3.300,00

6.600,00

3.300,00

100,0

50,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

64.631,00

64.631,00

49.874,35

77,2

77,2

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

99.501,30

144.842,11

97.486,39

98,0

67,3

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

36.018,61

36.018,61

36.018,61

100,0

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

16.000,00

16.000,00

11.434,54

71,5

71,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1903

(1)

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
190301 Osnovna šola Gornja Radgona
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190302 Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

113.577,50

113.577,50

96.359,91

84,8

84,8

402199 Drugi posebni materiali in storitve

3.376,80

3.376,80

3.376,80

100,0

100,0

402512 Zavarovalne premije za opremo

3.196,83

3.196,83

3.196,83

100,0

100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

17.900,00

14.770,54

11.990,99

67,0

81,2

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

47.895,00

51.752,81

51.752,81

108,1

100,0

420244 Nakup opreme za učilnice

3.008,87

3.008,87

3.008,87

100,0

100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

34.600,00

29.316,71

19.591,36

56,6

66,8

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

3.600,00

8.154,94

3.442,25

95,6

42,2

5.515,00

1.928,64

0,00

0,0

0,0

5.515,00

1.928,64

0,00

0,0

0,0

6.580,00

6.866,36

6.866,36

104,4

100,0

6.580,00

6.866,36

6.866,36

104,4

100,0

59.628,70

59.628,70

51.213,76

85,9

85,9

190324 Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr.Janka Šlebingerja
Gornja Radgona
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

190325 Projekt "JEM LOKALNO"
402999 Drugi operativni odhodki

19039002 Glasbeno šolstvo
190303 Glasbena šola Gornja Radgona

37.876,70

37.876,70

31.399,47

82,9

82,9

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

20.684,20

20.684,20

16.821,88

81,3

81,3

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

16.120,20

16.120,20

13.505,33

83,8

83,8

1.072,30

1.072,30

1.072,26

100,0

100,0

19.000,00

19.000,00

17.062,29

89,8

89,8

19.000,00

19.000,00

17.062,29

89,8

89,8

2.752,00

2.752,00

2.752,00

100,0

100,0

2.752,00

2.752,00

2.752,00

100,0

100,0

210.742,50

210.742,50

166.291,42

78,9

78,9

204.342,50

204.342,50

163.248,71

79,9

79,9

188.642,50

188.642,50

161.108,71

85,4

85,4

188.642,50

188.642,50

161.108,71

85,4

85,4

3.600,00

3.600,00

2.140,00

59,4

59,4

3.600,00

3.600,00

2.140,00

59,4

59,4

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190304 Glasbena šola Gornja Radgona- najem plesne dvorane
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

190343 Zasebna glasbena šola Maestro
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1906

(1)

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
190650 Regresiranje prevozov učencev
411900 Regresiranje prevozov v šolo

190651 Subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
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190652 Jelkovanje otrok

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

12.100,00

12.100,00

0,00

0,0

12.100,00

0,00

0,00

0,0

---

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

3.520,00

0,00

---

0,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0,00

8.580,00

0,00

---

0,0

5.400,00

5.400,00

3.042,71

56,4

56,4

5.400,00

5.400,00

3.042,71

56,4

56,4

5.400,00

5.400,00

3.042,71

56,4

56,4

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

574.164,93

568.147,23

468.545,18

81,6

82,5

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

19069003 Štipendije
190660 Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije
411701 Kadrovske štipendije

19069004 Študijske pomoči
190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka
411701 Kadrovske štipendije

0,0

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

9.500,00

9.500,00

7.900,00

83,2

83,2

20029001 Drugi programi v pomoč družini

9.500,00

9.500,00

7.900,00

83,2

83,2

3.500,00

3.500,00

3.500,00

100,0

100,0

3.500,00

3.500,00

3.500,00

100,0

100,0

6.000,00

6.000,00

4.400,00

73,3

73,3

6.000,00

6.000,00

4.400,00

73,3

73,3

564.664,93

558.647,23

460.645,18

81,6

82,5

60.000,00

53.982,30

46.149,07

76,9

85,5

60.000,00

53.982,30

46.149,07

76,9

85,5

60.000,00

53.982,30

46.149,07

76,9

85,5

200201 Sofinanciranje delovanja varne hiše
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
411103 Darilo ob rojstvu otroka

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov
200400 Financiranje družinskega pomočnika
411922 Izplačila družinskemu pomočniku
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20049003 Socialno varstvo starih
200410 Regresiranje oskrbe v domovih
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
411909 Regresiranje oskrbe v domovih
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

200412 Pomoč na domu - CSD G.Radgona
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
200401 Subvencioniranje najemnin
411920 Subvencioniranje stanarin

200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200423 Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200427 Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

391.044,40

400.729,48

327.915,50

83,9

81,8

322.044,40

337.463,24

264.649,26

82,2

78,4

44,40

406,26

406,26

915,0

100,0

322.000,00

333.147,26

260.333,28

80,9

78,1

0,00

3.909,72

3.909,72

---

100,0

69.000,00

63.266,24

63.266,24

91,7

100,0

69.000,00

63.266,24

63.266,24

91,7

100,0

65.950,00

56.264,92

51.235,00

77,7

91,1

49.000,00

44.795,09

42.080,27

85,9

93,9

49.000,00

44.795,09

42.080,27

85,9

93,9

13.450,00

7.969,83

6.873,18

51,1

86,2

13.450,00

7.969,83

6.873,18

51,1

86,2

3.500,00

3.500,00

2.281,55

65,2

65,2

3.500,00

3.500,00

2.281,55

65,2

65,2

47.670,53

47.670,53

35.345,61

74,2

74,2

21.887,85

27.128,46

19.561,17

89,4

72,1

21.887,85

27.128,46

19.561,17

89,4

72,1

25.782,68

20.542,07

15.784,44

61,2

76,8

25.782,68

20.542,07

15.784,44

61,2

76,8

52.992,53

59.010,23

52.992,53

59.010,23

59.010,23

111,4

100,0

52.992,53

59.010,23

59.010,23

111,4

100,0

52.992,53

59.010,23

59.010,23

111,4

100,0

2.000,00

2.073,00

2.073,00

103,7

100,0

50.992,53

56.937,23

56.937,23

111,7

100,0

59.010,23 111,4 100,0
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23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

100,0

100,0

80.000,00
80.000,00

80.000,00
80.000,00

80.000,00
80.000,00

100,0
100,0

100,0
100,0

409000 Splošna proračunska rezervacija

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,0

100,0

409100 Proračunska rezerva

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100,0

100,0

23029001 Rezerva občine
230201 Proračunska rezerva občine

80.000,00 100,0 100,0
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4001

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

99.454,27

99.454,27

70.167,96

70,6

70,6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

99.454,27

99.454,27

70.167,96

70,6

70,6

0603

Dejavnost občinske uprave

99.454,27

99.454,27

70.167,96

70,6

70,6

99.454,27

99.454,27

70.167,96

70,6

70,6

65.236,00

65.236,00

49.804,21

76,3

76,3

43.900,00

43.900,00

35.741,94

81,4

81,4

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

2.500,00

2.500,00

1.423,81

57,0

57,0

400100 Regres za letni dopust

1.314,00

1.314,00

830,40

63,2

63,2

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

2.112,00

2.112,00

1.468,93

69,6

69,6

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

1.680,00

1.680,00

1.031,50

61,4

61,4

400999 Drugi izdatki zaposlenim

2.110,00

2.110,00

0,00

0,0

0,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4.040,00

4.040,00

3.275,94

81,1

81,1

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

3.050,00

3.050,00

2.428,23

79,6

79,6

250,00

250,00

196,17

78,5

78,5

401200 Prispevek za zaposlovanje

30,00

30,00

19,97

66,6

66,6

401300 Prispevek za starševsko varstvo

50,00

50,00

37,03

74,1

74,1

1.050,00

1.050,00

435,87

41,5

41,5

350,00

579,98

579,98

165,7

100,0

2.800,00

2.570,02

2.334,44

83,4

90,8

06039001 Administracija občinske uprave
060310 Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat
400000 Osnovne plače

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi
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060311 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

34.218,27

34.218,27

20.363,75

59,5

59,5

2.500,00

948,05

328,89

13,2

34,7

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

500,00

500,00

97,68

19,5

19,5

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

400,00

707,84

707,84

177,0

100,0

402000 Pisarniški material in storitve

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

181,27

181,27

---

100,0

200,00

200,00

53,30

26,7

26,7

402099 Drugi splošni material in storitve

8.750,00

8.750,00

5.584,42

63,8

63,8

402100 Uniforme in službena obleka

3.000,00

3.000,00

2.387,65

79,6

79,6

800,00

800,00

396,38

49,6

49,6

402206 Poštnina in kurirske storitve

3.000,00

3.000,00

1.097,06

36,6

36,6

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

1.800,00

1.800,00

1.185,36

65,9

65,9

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

500,00

500,00

77,77

15,6

15,6

402304 Pristojbine za registracijo vozil

80,00

96,00

96,00

120,0

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
420200 Nakup pisarniškega pohištva

800,00

800,00

0,00

0,0

0,0

7.782,52

7.782,52

6.299,61

81,0

81,0

0,00

969,84

516,00

---

53,2

500,00

500,00

100,00

20,0

20,0

2.605,75

2.605,75

652,52

25,0

25,0

500,00

500,00

25,00

5,0

5,0

0,00

25,00

25,00

---

100,0

500,00

552,00

552,00

110,4

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS GORNJA RADGONA

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

102.908,66

102.908,66

62.968,05

61,2

61,2

51,00

51,00

11,83

23,2

23,2

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

51,00

51,00

11,83

23,2

23,2

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020210 Stroški plačilnega prometa

51,00

51,00

11,83

23,2

23,2

51,00

51,00

11,83

23,2

23,2

51,00

51,00

11,83

23,2

23,2

2.000,00

2.000,00

900,00

45,0

45,0

2.000,00

2.000,00

900,00

45,0

45,0

2.000,00
1.000,00

2.000,00
1.000,00

900,00
900,00

45,0
90,0

45,0
90,0

1.000,00

1.000,00

900,00

90,0

90,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

40293074 plačila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040361 Dotacije drugim organizacijam
40299976 dotacije drugim organizacijam

040362 Prireditve
40299975 materialni stroški, čist. akcije, prireditve
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060201 Materialni stroški
40200070 pisarniški material in storitve

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

24.224,43

24.224,43

7.581,98

31,3

31,3

24.224,43

24.224,43

7.581,98

31,3

31,3

24.224,43
20.224,43

24.224,43
20.224,43

7.581,98
4.566,63

31,3
22,6

31,3
22,6

1.200,00

1.200,00

171,90

14,3

14,3

40200171 čistilni material in storitve

500,00

500,00

229,44

45,9

45,9

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

200,00

200,00

169,20

84,6

84,6

40200674 stroški oglaševalskih storitev

300,00

300,00

145,40

48,5

48,5

40200775 računalniške storitve

300,00

300,00

0,00

0,0

0,0

40200976 izdatki za reprezentanco

800,00

800,00

75,34

9,4

9,4

40209978 drugi splošni material in storitve

624,43

624,43

284,45

45,6

45,6

40220070 električna energija

1.000,00

1.000,00

729,75

73,0

73,0

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.500,00

3.500,00

1.685,84

48,2

48,2

40220373 voda in komunalne storitve

100,00

100,00

42,09

42,1

42,1

40220474 odvozi smeti

200,00

200,00

104,02

52,0

52,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

400,00

400,00

378,25

94,6

94,6

40220676 poštnina in kurirske storitve

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

40240070 dnevnice za službena potovanja v državi

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

40240271 stroški prevoza v državi

100,00

100,00

15,08

15,1

15,1

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

10.100,00

10.100,00

0,00

0,0

0,0

40250474 zavarovalne premije za objekte

600,00

600,00

535,87

89,3

89,3

40260670 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

4.000,00

4.000,00

3.015,35

75,4

75,4

4.000,00

4.000,00

3.015,35

75,4

75,4

060210 Sejnine članom KS
40290571 sejnine
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

76.633,23

76.633,23

54.474,24

71,1

71,1

76.633,23

76.633,23

54.474,24

71,1

71,1

76.633,23
52.033,23

76.633,23
52.033,23

54.474,24
38.590,06

71,1
74,2

71,1
74,2

40200775 računalniške storitve

1.200,00

1.200,00

763,00

63,6

63,6

40209978 drugi splošni material in storitve

2.133,23

2.133,23

716,28

33,6

33,6

40220070 električna energija

9.000,00

9.000,00

4.132,48

45,9

45,9

40220373 voda in komunalne storitve

1.200,00

1.200,00

778,94

64,9

64,9

40220474 odvozi smeti

12.000,00

12.000,00

7.488,20

62,4

62,4

40250373 vzdrževanje pokopališč

26.500,00

26.500,00

24.711,16

93,3

93,3

24.600,00

24.600,00

15.884,18

64,6

64,6

24.600,00

24.600,00

15.884,18

64,6

64,6

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160301 Tekoče vzdrževanje pokopališča

160302 Investicijsko vzdrževanje pokopališča
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

Stran: 36 od 46

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

5002

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

10.413,05

10.413,05

3.789,13

36,4

36,4

20,00

20,00

4,37

21,9

21,9

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

20,00

20,00

4,37

21,9

21,9

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020211 Plačila storitev UJP

20,00

20,00

4,37

21,9

21,9

20,00

20,00

4,37

21,9

21,9

20,00

20,00

4,37

21,9

21,9

1.000,00

1.000,00

650,00

65,0

65,0

1.000,00

1.000,00

650,00

65,0

65,0

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

650,00
650,00

65,0
65,0

65,0
65,0

1.000,00

1.000,00

650,00

65,0

65,0

40293074 plačila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040366 Dotacije drugim organizacijam
40299976 dotacije drugim organizacijam
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A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

9.393,05

9.393,05

3.134,76

33,4

33,4

9.393,05

9.393,05

3.134,76

33,4

33,4

9.393,05
7.193,05

9.393,05
7.193,05

3.134,76
1.892,36

33,4
26,3

33,4
26,3

40200070 pisarniški material in storitve

380,00

380,00

274,72

72,3

72,3

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

81,08

81,1

81,1

40,00

40,00

28,80

72,0

72,0

40200976 izdatki za reprezentanco

650,00

650,00

476,30

73,3

73,3

40209978 drugi splošni material in storitve

133,05

133,05

85,40

64,2

64,2

40210870 nakup pohištva in rač. opreme

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

1.300,00

1.300,00

457,53

35,2

35,2

40220373 voda in komunalne storitve

120,00

120,00

55,37

46,1

46,1

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

220,00

220,00

130,11

59,1

59,1

40220676 poštnina in kurirske storitve

200,00

200,00

124,00

62,0

62,0

40240271 stroški prevoza v državi

200,00

200,00

109,66

54,8

54,8

3.500,00

3.500,00

0,00

0,0

0,0

150,00

150,00

69,39

46,3

46,3

2.200,00

2.200,00

1.242,40

56,5

56,5

2.200,00

2.200,00

1.242,40

56,5

56,5

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060202 materialni stroški

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

40220070 električna energija

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
40250475 zavarovalne premije za objekte

060217 sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine
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A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

KS NEGOVA

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

19.866,56

19.866,56

10.746,46

54,1

54,1

30,00

30,00

7,94

26,5

26,5

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

30,00

30,00

7,94

26,5

26,5

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020212 Plačila storitev UJP

30,00

30,00

7,94

26,5

26,5

30,00

30,00

7,94

26,5

26,5

30,00

30,00

7,94

26,5

26,5

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

100,0

100,0

800,00
800,00

800,00
800,00

800,00
800,00

100,0
100,0

100,0
100,0

800,00

800,00

800,00

100,0

100,0

40293074 plačila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040363 dotacije drugim organizacijam
40299976 dotacije drugim organizacijam

800,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060203 Matrialni stroški
40200070 pisarniški material in storitve

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

5.716,56

5.716,56

4.568,78

79,9

79,9

5.716,56

5.716,56

4.568,78

79,9

79,9

5.716,56
3.716,56

5.716,56
3.716,56

4.568,78
2.761,22

79,9
74,3

79,9
74,3

500,00

500,00

497,80

99,6

99,6

40200171 čistilni material in storitve

80,00

80,00

66,90

83,6

83,6

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

40,00

40,00

28,90

72,3

72,3

40200775 računalniške storitve

150,00

150,00

0,00

0,0

0,0

40200976 izdatki za reprezentanco

400,00

400,00

304,54

76,1

76,1

40209978 drugi splošni material in storitve

306,56

306,56

227,82

74,3

74,3

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

550,00

550,00

433,51

78,8

78,8

40220373 voda in komunalne storitve

120,00

120,00

125,33

104,4

104,4

40220474 odvozi smeti

120,00

120,00

90,08

75,1

75,1

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

750,00

750,00

583,88

77,9

77,9

40220676 poštnina in kurirske storitve

300,00

300,00

273,38

91,1

91,1

40250475 zavarovalne premije za objekte

100,00

100,00

69,08

69,1

69,1

42020070 nakup pisarniškega pohištva

200,00

200,00

0,00

0,0

0,0

42020271 nakup računalnikov in prog. opreme

100,00

100,00

60,00

60,0

60,0

2.000,00

2.000,00

1.807,56

90,4

90,4

2.000,00

2.000,00

1.807,56

90,4

90,4

13.320,00

13.320,00

5.369,74

40,3

40,3

13.320,00

13.320,00

5.369,74

40,3

40,3

13.320,00

13.320,00

5.369,74

40,3

40,3

6.020,00

6.020,00

5.029,06

83,5

83,5

1.200,00

1.610,09

1.688,94

140,7

104,9

220,00

220,00

188,96

85,9

85,9

40220474 odvozi smeti

2.200,00

2.200,00

1.567,87

71,3

71,3

40250373 vzdrževanje pokopališč

2.300,00

1.889,91

1.514,64

65,9

80,1

100,00

100,00

68,65

68,7

68,7

060211 sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160303 Tekoče vzdrževanje pokopališča
40220070 električna energija
40220373 voda in komunalne storitve

40250474 zavarovalne premije za objekte

Stran: 40 od 46

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
160304 Investicijsko vzdževanje pokopališča
42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališč

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

7.300,00

7.300,00

340,68

4,7

4,7

7.300,00

7.300,00

340,68

4,7

4,7

Stran: 41 od 46

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004

KS SPODNJI IVANJCI

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

10.371,35

10.371,35

6.736,99

65,0

65,0

13,00

13,00

3,60

27,7

27,7

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

13,00

13,00

3,60

27,7

27,7

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020213 Stroški plačilnega prometa

13,00

13,00

3,60

27,7

27,7

13,00

13,00

3,60

27,7

27,7

13,00

13,00

3,60

27,7

27,7

1.400,00

1.400,00

1.346,74

96,2

96,2

1.400,00

1.400,00

1.346,74

96,2

96,2

1.400,00
1.400,00

1.400,00
1.400,00

1.346,74
1.346,74

96,2
96,2

96,2
96,2

1.400,00

1.400,00

1.346,74

96,2

96,2

8.958,35

8.958,35

5.386,65

60,1

60,1

8.958,35

8.958,35

5.386,65

60,1

60,1

8.958,35

8.958,35

5.386,65

60,1

60,1

40293074 plačila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040364 Dotacije drugim organizacijam
40299976 dotacije drugim organizacijam

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060204 Materialni stroški

7.258,35

7.258,35

4.180,60

57,6

57,6

40200070 pisarniški material in storitve

300,00

300,00

225,52

75,2

75,2

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

0,00

0,0

0,0

40200976 izdatki za reprezentanco

200,00

200,00

79,80

39,9

39,9

40209978 drugi splošni material in storitve

400,00

400,00

182,20

45,6

45,6

40220070 električna energija

170,00

170,00

126,96

74,7

74,7

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

150,00

150,00

109,24

72,8

72,8

50,00

50,00

39,25

78,5

78,5

40240271 stroški prevoza v državi

1.600,00

1.600,00

1.813,14

113,3

113,3

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

4.088,35

4.088,35

1.423,73

34,8

34,8

200,00

200,00

180,76

90,4

90,4

40220676 poštnina in kurirske storitve

40250474 zavarovalne premije za objekte
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A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
060212 Sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

1.700,00

1.700,00

1.206,05

70,9

70,9

1.700,00

1.700,00

1.206,05

70,9

70,9
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A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005

KS SPODNJA ŠČAVNICA

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

23.155,94

23.155,94

19.705,07

85,1

85,1

15,00

15,00

9,29

61,9

61,9

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

15,00

15,00

9,29

61,9

61,9

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
020214 Stroški plačilnega prometa

15,00

15,00

9,29

61,9

61,9

15,00

15,00

9,29

61,9

61,9

15,00

15,00

9,29

61,9

61,9

400,00

400,00

350,00

87,5

87,5

400,00

400,00

350,00

87,5

87,5

400,00
400,00

400,00
400,00

350,00
350,00

87,5
87,5

87,5
87,5

400,00

400,00

350,00

87,5

87,5

40293074 plačila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040365 Dotacije drugim organizacijam
40299976 dotacije drugim organizacijam
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A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060205 Materialni stroški
40200070 pisarniški material in storitve
40200171 čistilni material in storitve
40200976 izdatki za reprezentanco
40209978 drugi splošni material in storitve

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

22.740,94

22.740,94

19.345,78

85,1

85,1

8.440,94

8.440,94

6.462,51

76,6

76,6

8.440,94
6.440,94

8.440,94
6.663,84

6.462,51
5.134,36

76,6
79,7

76,6
77,1

200,00

200,00

174,48

87,2

87,2

60,00

60,00

58,29

97,2

97,2

300,00

300,00

411,13

137,0

137,0

220,94

220,94

246,01

111,4

111,4

40220070 električna energija

1.080,00

1.080,00

971,88

90,0

90,0

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.300,00

1.300,00

0,00

0,0

0,0

40220373 voda in komunalne storitve

200,00

222,90

227,77

113,9

102,2

40220474 odvozi smeti

130,00

130,00

133,45

102,7

102,7

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

150,00

150,00

112,12

74,8

74,8

40220676 poštnina in kurirske storitve

150,00

150,00

136,80

91,2

91,2

50,00

50,00

0,00

0,0

0,0

2.000,00

2.200,00

2.144,90

107,2

97,5

600,00

600,00

517,53

86,3

86,3

2.000,00

1.777,10

1.328,15

66,4

74,7

2.000,00

1.777,10

1.328,15

66,4

74,7

14.300,00

14.300,00

12.883,27

90,1

90,1

14.300,00

14.300,00

12.883,27

90,1

90,1

14.300,00

14.300,00

12.883,27

90,1

90,1

14.300,00

14.300,00

12.883,27

90,1

90,1

40240271 stroški prevoza v državi
40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
40250474 zavarovalne premije za objekte

060213 Sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

0603

(1)

Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
060320 Rekonstrukcija sanitarij v domu krajanov Spodnja Ščavnica
42040200 Rekonstrikcije in adaptacije
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C. Račun financiranja
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračunRealizirani proračun
2013
2013
2013
Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(1) (3)/(2)

OBČINSKA UPRAVA

535.664,84

535.664,84

535.664,84 100,0 100,0

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

535.664,84

535.664,84

535.664,84 100,0 100,0

2201

Servisiranje javnega dolga

535.664,84

535.664,84

535.664,84

100,0

100,0

535.664,84

535.664,84

535.664,84

100,0

100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
220102 Odplačila glavnic od dolgoročnih kreditov

195.664,84

195.664,84

535.664,84

273,8

273,8

55010101 Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.

72.727,32

72.727,32

72.727,32

100,0

100,0

55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

66.666,72

66.666,72

100,0

100,0

55010105 Dolgoročni kredit SKB Banka- za infrastrukturo

56.270,80

56.270,80

56.270,80

100,0

100,0

0,00

0,00

340.000,00

---

---

340.000,00

340.000,00

0,00

0,0

0,0

340.000,00

340.000,00

0,00

0,0

0,0

55010106 Kratkoročni kredit 2013 Banka Koper

220103 Odplačila kratkoročnih kreditov
55010106 Kratkoročni kredit 2013 Banka Koper
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B) OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2013
V posebnem delu proračuna je prikazana vsebina porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih
posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja, predstavljene
po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na
proračunske postavke (proračunske postavke so del podprograma, ki zajemajo celoto aktivnosti ali
projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik), te pa na
podkonte (podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih
izdatkov; za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in
izdatkov, ki jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava).
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije
proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:
• institucionalni,
• ekonomski,
• programski,
• funkcionalni (COFOG).
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva.
Prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za
financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega
proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska
uprava, medobčinski inšpektorat in krajevne skupnosti).
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 in je temelj strukture proračuna.
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov 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 za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov
občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006, v njej pa so določena
področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi
storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje,
s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci
učinkovitosti ter uspešnosti.
Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma
enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce
učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti
ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.
Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za
določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki
jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava.
Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji
javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po
posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je
skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.
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V poročilu o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje od 01.01. do 31.12.2013 so v
tabeli prikazane naslednje kolone:
»Sprejeti proračun 2013«
(stolpec 1)

Sprejeti proračun Občine Gornja Radgona za leto 2013

»Veljavni proračun 2013«
(stolpec 2)

Veljavni proračun Občine Gornja Radgona za leto 2013
Predstavlja zneske iz sprejetega proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2013 s spremembami. Spremembe nastajajo
zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev. Veljavni proračun
se lahko spreminja dnevno v skladu z omenjenimi spremembami.
Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa
Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 skladno
z Zakonom o javnih financah.

»Realizacija 01.01.-31.12.2013«
(stolpec 3)

Plačana realizacija za obdobje od 01.01. do 30.06.2013

»Indeks 3/1«
(stolpec 4)

(realizacija 01.01.-31.12.2013/sprejeti proračun 2013)*100

»Indeks 3/2«
(stolpec 5)

(realizacija 01.01.-31.12.2013/veljavni proračun 2013)*100

Zaradi zaokroževanja na euro (brez centov) obstaja verjetnost, da se vsi seštevki ne ujemajo oz. lahko
prihaja do manjših odstopanj.
Realizacija proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje od 01.01.-31.12.2013 se odraža v
naslednjih zneskih:
Sprejeti
proračun
2013

Veljavni
proračun
2013

Realizacija
01.01.31.12.2013

SKUPAJ PRIHODKI

10.471.093

10.471.093

7.912.077

II. SKUPAJ ODHODKI

13.481.284

13.481.284

9.747.942

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

-3.010.190

-3.010.190

-1.835.866

PRODAJA

2.828

2.828

24.833

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

0

0

2.828

2.828

24.833

3.510.825

3.510.825

2.221.980

535.665

535.665

535.665

-32.202

-32.202

-124.718

2.975.160
3.010.190

2.975.160
3.010.190

1.686.315
1.835.866

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL
KAPITALSKIH DELEŽEV

IN

VI. PREJETA
MINUS
DANA
POSOJILA
SPREMEMBE KAPIT.DELEŽEV (IV-V)
C) RAČUN FINANCIRANJA

IN

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
VIII.

ODPLAČILA DOLGA

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

NA

X. NETO ZADOLŽEVANJA (VII-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
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V proračunu Občine Gornja Radgona 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

1000 – OBČINSKI SVET
Proračunskemu porabniku »Občinski svet« je za delovanje v letu 2013 namenjenih 125.804,56
eur. V letu 2013 se je porabilo 72,5% teh sredstev, kar pomeni nominalno 91.260,84 eur.

01 - POLITIČNI SISTEM
Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta in političnih strank. V ta namen so v
proračunu 2013 zagotovljena sredstva v višini 68.988,89 eur. V letu 2013 so bila sredstva
porabljena v višini 46.958,98 eur, kar predstavlja 68,1% realizacijo veljavnega proračuna.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za delo občinskega sveta in njegovih delovnih
teles, prav tako pa smo v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank zagotovili sredstva
političnim strankam.
PP010101- stroški sejnin OS
Stroški sej občinskega sveta zajemajo stroške najemnin in zakupnin za poslovne prostore, stroške
za plačila sejnin ter druge operativne odhodke, ki zajemajo nabavo hrane in pijače za potrebe sej
občinskega sveta ter stroške snemanja in predvajanja sej občinskega sveta.
V ta namen so v proračunu 2013 zagotovljena sredstva v višini 18.132,83 eur. Realizacija v letu
2013 znaša 16.024,33 eur in predstavlja 88,4% porabo zagotovljenih sredstev.
Sredstva so se porabila za najemnine in zakupnine za poslovne objekte v višini 104,00 eur,
sejnine občinskim svetnikom v višini 12.186,49 eur in druge operativne odhodke- snemanja in
predvajanja sej v višini 3.372,00 eur ter stroške pogostitev v višini 361,84 eur.
PP010102- stroški odborov in komisij- sejnine
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona

V planirani postavki so zajeti morebitni stroški dnevnic za službena potovanja v državi ter stroški
sejnin odborov in komisij, ki se izplačujejo na podlagi Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona.
V ta namen so v proračunu 2013 zagotovljena sredstva v višini 21.450,79 eur, medtem ko znaša
realizacija 14.805,45 eur in predstavlja 69% porabo zagotovljenih sredstev.
Sredstva so se porabila za plačilo sejnin udeležencem odborov.
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PP010105- financiranje političnih strank
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Odlok o načinu financiranja političnih strank v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 33/01 in 16/03)

Financiranje političnih strank je določeno z Odlokom o načinu financiranja političnih strank v občini
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 33/01 in 16/03). V skladu z 2. členom navedenega odloka so se v
proračunu občine za leto 2013 za namen financiranja političnih strank zagotovila sredstva v višini
29.405,27 eur. Realizacija v letu 2013 znaša 16.129,20 eur kar predstavlja 54,9%.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
PP030290 - Mednarodno sodelovanje
Na podlagi zagotovljenih proračunskih sredstev so na področju mednarodnega sodelovanja
občine, bili na podlagi predlogov Odbora za mednarodno sodelovanje in na pobudo župana
realizirani različni dogodki in aktivnosti, prioritetno pa se je nadaljevalo sodelovanje s
pobratenima mestoma Mladenovac v Srbiji in Bruchsal-Helmsheim v Nemčiji. Na področju
mednarodnega sodelovanja Občine Gornja Radgona v letu 2013 so se odvijali ter organizacijsko
in finančno podprli spodaj navedeni dogodki izven naše občine in v naši občini, in sicer:
Ø NEMČIJA: obisk v partnerskem mestu Bruchsal-Helmsheim z udeležbo skupine mladih
tekmovalcev, glasbene skupine in delegacije občine na prireditvi in tekmovanju »Glasba in šport
brez meja – Evropa povezuje« oziroma »Musik und Sport ohne Grenzen – Europa Verbindet« ter
spremljajočih dogodkih (v terminu od 9. do 12. maja 2013); - podpora Organizacijskemu odboru
Prijatelji k prijateljem Gornja Radgona – Helmsheim s sofinanciranjem stroškov prevoza v
partnersko mesto Bruchsal-Helmsheim od 7. do 9. junija 2013.
Ø SRBIJA: - izvedba obiska župana Občine Gornja Radgona z uradno delegacijo od 1. do 3. 8. 2013
v pobrateni občini Mladenovac (povabilo na praznik občine Mladenovac in javno podelitev
visokega priznanja županu); - organizacija in izvedba obiska predsednika pobratene občine
Mladenovac z delegacijo od 30. 9. do 2. 10. 2013 v sklopu praznovanja 18. praznika Občine
Gornja Radgona; - podpora Turističnemu društvu Negova-Spodnji Ivanjci s sofinanciranje
stroškov ob obisku gostov iz pobratene vasi Velika Krsna, naselja iz pobratene občine
Mladenovac v Srbiji (od 11. do 13. oktobra 2013 v Negovi).
Ø AVSTRIJA: izvedba obiska veleposlanika Republike Avstrije v Sloveniji dr. Clemensa Koja v
Gornji Radgoni 14. 2. 2013; - sodelovanje občine in občinskih organizacij zaščite in reševanja v
skupni poplavni vaji v Avstriji iz vidika čezmejnega obvladovanja elementarnih nesreč (scenariji
poplave reke Mure) – 4. julija 2013; sodelovanje na različnih področjih čezmejnega povezovanja.
Ø KITAJSKA: - izvedba medijsko odmevnega obiska veleposlanika Ljudske Republike Kitajske v
Sloveniji v Občini Gornja Radgona 30. 8. 2013; - nadaljevanje korespondence za sodelovanje in
krepitev odnosov s Provinco Henan v Ljudski Republiki Kitajski.
Ø OSTALO: - izvedba obiska podpredsednika vlade Črne gore, župana občine Plav in ostale
delegacije pri županu Občine Gornja Radgona 11. marca 2013; - podpora OŠ dr. A. Trstenjaka
Negova z županovim sprejemom gostov Commenius (multilateralna šolska partnerstva) iz
Španije, Grčije, Romunije, Litve, Poljske in Turčije 18. Marca 2013; - sprejem in izvedba
strokovno-študijskega obiska delegacije iz Črne Gore v okviru Združenja Črnogorskih občin na
temo financiranja občin 14. maja 2013 v Gornji Radgoni.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
V okviru področja porabe zagotavljamo obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedbo raznih
dogodkov kot so promocijske prireditve občine, praznovanje občinskega praznika, praznovanje
slovenskega kulturnega praznika, praznovanje dneva državnosti, praznovanje dneva reformacije,
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dneva samostojnosti, komemoracije in organiziranje promocijskih prireditev občine, kamor
spadajo kresovanje, Poletni festival »POPEK«, martinovanje in Salon traminca.
V proračunu za leto 2013 smo zagotovili za te namene sredstva v skupni višini 45.598 eur.
Porabili smo porabili 73,7% zagotovljenih sredstev oziroma 33.594,55 eur.
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
PP040301 - Obveščanje domače in tuje javnosti
V okviru postavke smo za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav porabili 6.064,97 eur in
za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.355,71 eur.
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav vključujejo stroške vseh uradnih objav v Uradnem
glasilu Občine Gornja Radgona, lokalnem časopisu Prepih in stroški potrebnih objav v Uradnem
listu RS. Zajeti pa so tudi stroški objav občinskih javnih razpisov in drugih obvestil v tiskanih
medijih, s katerimi se mora obveščati javnost.
Stroški tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme zajemajo stroške rednega vzdrževanja
uradne spletne strani občine.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Odlok o dodeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona

Za izvedbo raznih že prej naštetih prireditev so v proračunu za leto 2013 zagotovljena sredstva v
višini 35.597,37 eur. Porabili smo 73,5% teh sredstev oziroma 26.173,87 eur.
Porabo evidentiramo na proračunskih postavkah:
- PP 040322- Promocijske prireditve občine- po koledarju prireditev- 5.485,14 eur;
- PP 040392- stroški praznovanja občinskega praznika- 12.510,56 eur;
- PP 040394- stroški praznovanja slovenskega kulturnega praznika- 1.105,67 eur;
- PP 040396- stroški praznovanja dneva reformacije- 846,00 eur;
- PP 040398- komemoracija- 815,00 eur;
- PP 040399- promocijske prireditve občine- 5.411,50 eur.

2000 – ŽUPAN
Proračunskemu porabniku »Župan« je za delovanje v letu 2013 bilo namenjenih 98.442,00 eur.
Sredstva so se porabila 99,8%, kar nominalno pomeni 98.199,78 eur.

01 - POLITIČNI SISTEM
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
PP010131 - Plača župana
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Plača župana je oblikovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Župan
opravlja funkcijo neprofesionalno.
V proračunu za leto 2013 so bila za plačo župana namenjena sredstva v višini 20.923,38 eur. V
letu 2013 smo izplačali plače za obdobje december 2012- november 2013 in porabili 99,7%
zagotovljenih sredstev, kar znaša 20.849,76 eur.
PP010132- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in koordinatorjev
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Pogodbe o delu
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Županu pomaga izvajati program podžupan, ki opravlja svojo funkcijo neprofesionalno ter
koordinatorji, ki svoje naloge opravljajo pogodbeno.
V proračunu za leto 2013 so bila zagotovljena sredstva za plačo in povračila stroškov podžupana
v višini 16.256,62 eur ter za plačila koordinatorjem 28.557,24 eur. V letu 2013 smo izplačali
plačo podžupana za obdobje od december 2012- november 2013 in porabili 100 % sredstev
namenjenih podžupanu. V skladu s podpisanimi pogodbami o delu smo v letu 2013 prav tako
izplačali prejemke treh koordinatorjev za obdobje od december 2012- november 2013 v vrednosti
28.557,24 eur, kar pomeni 100% realizacijo.
PP010133 - Materialni stroški vključno s stroški reprezentance
Stroški reprezentance so stroški raznih sprejemov župana (novoletni, posebni dosežki,…) ter
pogostitev ob številnih drugih priložnostih (razgovorih, sestankih, predvsem pa ob raznih
otvoritvah in dogodkih, ki se odvijajo zaradi uspešno izvedenih projektov).
Obravnavani stroški so nastali tudi v zvezi z otvoritvami cest, podpisi pogodb, novinarskimi
konferencami, slovesnostmi ob končanih investicijah ter koordinacijskimi medobčinskimi
sestanki.
V proračunu za leto 2013 so bila za ta namen zagotovljena sredstva v skupni višini 6.313,45 eur.
V letu 2013 smo porabili 100% zagotovljenih sredstev, kar predstavlja nominalni znesek v višini
6.313,45 eur. Gre za plačilo opravljenih gostinskih storitev in nakup penin za protokol ob
različnih slavnostnih priložnostih (slavnostni podpis pogodbe za odprto širokopasovno omrežje v
treh krajevnih skupnostih, sprejem župana za udeležence mednarodnega projekta OŠ Negova,
srečanje župana z upokojenci Občine Gornja Radgona, sestanek s predstavniki ARSO)

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04039001 - Izvedba protokolarnih dogodkov
PP 010134 – Sporočila za javnost, objava informacij v medijih
Na postavki se evidentirajo stroški odnosov z javnostjo in sicer stroški novinarskih konferenc ter
snemanj in predvajanj številnih občinskih in ostalih prireditev. Iz postavke se krijejo tudi stroški
objav na internih straneh dveh lokalnih televizij in razne objave ter obvestila na radijskih
postajah.
V letu 2013 so za nas objavljali in oglaševali Agencija Idea, d.o.o. (oddaja Radgonski ekran),
Edšidt Olga, s.p. (oglaševanje na K3 za širokopasovno omrežje), HI-FI, d.o.o. (objava božično
novoletne čestitke), Podjetje za informiranje Murska Sobota, d.o.o. (objava voščila v časopisu
Vestnik), Radio Murski Val, d.o.o. (oglaševanje na Murskem Valu), Radio Potepuh, d.o.o.
(predstavitev občine), Radio Slovenske Gorice, d.o.o. (oddaja z občino), Recal Media, d.o.o.
(oddaje na Radiu Maxi v živo z županom), TV Radgona, Dragica Ćosić,s.p. (snemanje in
predvajanje Trstenjakovega pohoda in rojstnega dneva občana in občanke, objava novoletne
čestitke, snemanje in predvajanje podpisa pogodbe za širokopasovno omrežje). Porabili smo
100% razpoložljivih sredstev.
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
PP040321- Pokroviteljstva občine
Župan vsako leto na podlagi pogodb o donaciji in pogodb o sofinanciranju prispeva sredstva
raznim neprofitnim organizacijam in posameznikom za lažjo izvedbo predvidenih prireditev in
programov.
Za ta namen smo v proračunu za leto 2013 zagotovili sredstva v vrednosti 14.136,21 eur. V letu
2013 smo porabili 99% razpoložljivih sredstev, kar nominalno pomeni 14.000,00 eur.
Sredstva so bila razdeljena 26 društvom ter posameznikom.
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PP040323 – Sprejem najuspešnejših devetošolcev
Na postavki so evidentirani vsi stroški, nastali v zvezi županovega sprejema najuspešnejših
devetošolcev. Zanje so bila v proračunu 2013 zagotovljena sredstva v višini 1.150,00 eur in
porabljena v višini 1.117,61 eur, kar predstavlja 97,2% realizacijo.

3000 – NADZORNI ODBOR
Proračunskemu porabniku »Nadzorni odbor« je bilo za delovanje v letu 2013 namenjenih 9.700
eur. Sredstva so se porabila 56,6%, kar pomeni nominalno 5.493,01 eur.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
PP020310 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona

Sejnine in nagrade za delo nadzornega odbora 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.V letu 2013 je bil sprejet
nov Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona, ki
čisto na novo ureja in določa področje in metodologijo obračunavanja nadomestil za nadzorni
odbor.
V letu 2013 smo za dejavnost nadzornega odbora zagotovili sredstva v višini 9.700 eur in od tega
porabili sredstva v višini 5.493,01 eur, in sicer za izplačilo sejnin za udeležbo na seji nadzornega
odbora 2.823,93 eur, izplačilo nagrad za izvedbo nadzora Javnega zavoda Pora Gornja Radgona,
nadzora Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica in nadzora proračuna občine 2.120,08 eur ter
plačila stroškov konferenc, seminarjev in simpozijev v višini 549,00 eur. Tako smo realizirali
56,6% sprejetega in veljavnega proračuna.

4000 – OBČINSKA UPRAVA
Proračunskemu porabniku »Občinska uprava« je za delovanje v letu 2013 bilo namenjenih
12.981.167,52 eur. Porabilo se je 72,3% teh sredstev, kar nominalno pomeni 9.378.875,01 eur.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
PP020202 - Stroški bančnih storitev - provizija bank
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba o vodenju enotnega zakladniškega računa občine, št. 35.40-0475-29/12-NZ z dne 11.09.2012,
sklenjena z Ministrstvom za finance, Upravo Republike Slovenije za javna plačila

Stroški bančnih storitev pomenijo plačila:
- Upravi za javna plačila, pri kateri ima Občina Gornja Radgona odprt račun in katera si za
svoje storitve zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa,
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Novi Ljubljanski banki, d.d. za nadomestilo za vodenje računa in
Banki Slovenije za obračun provizije v zvezi poslovanja na prehodnem računu.

Za obravnavani namen smo v letu 2013 namenili sredstva v višini 3.300,00 eur. Porabili smo jih
v višini 1.732,73 eur in sicer za plačila izvajanja plačilnega prometa 815,26 eur, za plačila
nadomestil za vodenje računa NLB 57,20 eur in za plačila provizije v zvezi poslovanja na
prehodnem računu 377,77 eur. Poleg tega smo porabili 482,50 eur za stroške odobritve in
vodenja premostitvenega kredita, najetega pri Banki Koper, d.d.. Poraba predstavlja 51,5%
realizacijo sprejetega in veljavnega proračuna.
PP020204 - Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse Saubermacher Slovenija
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba o pobiranju takse za obremenjevanje okolja s podjetjem Saubermacher Slovenija, d.o.o., št. 230/99-P z
dne 22.12.1999

Na podlagi Pogodbe o pobiranju takse za obremenjevanje okolja št. 230/99-P z dne 22.12.1999
plačuje Občina Gornja Radgona, podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o. storitev »zbiranje
sredstev Občine« v višini 8 % plačane takse, povečan za DDV.
V proračunu za leto 2013 so na obravnavani postavki bila zagotovljena sredstva v višini 4.800
eur. V letu 2013 smo poravnali situacije za zaračunano obdobje od oktober 2012 do avgust 2013
in porabili 3.912,86 eur, kar predstavlja 81,5% realizacijo.
PP020206- Provizija za nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba z javnim podjetjem Komunala Radgona, d.o.o., št. 188/2006-P

Na podlagi pogodbe plačujemo podjetju Komunala Radgona, d.o.o., 6% provizijo za nakazilo
okoljske dajatve. V proračunu za leto 2013 smo zagotovili za ta namen sredstva v višini 16.200
eur in jih porabili v višini 13.721,98 eur za obdobje od september 2012 do julij 2013. Poraba
predstavlja 84,7% realizacijo veljavnega proračuna.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
PP020311 - Stroški notranje revizije proračuna občine
Stroški notranje revizije proračuna občine zajemajo stroške revizije proračuna Občine Gornja
Radgona, katero vsako leto izvaja zunanji izvajalec ter stroške izdelave elaborata »Primerjava
bančnih ponudb za investicijski kredit Občine Gornja Radgona«, ki mora biti na podlagi 5.člena
Pravilnika o postopkih zadolževanja občin, za posle zadolžitve v skupni letni višini 400.000,00
eur ali več, izdelan s strani neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca.
V proračunu za leto 2013 smo za tovrstni namen zagotovili sredstva v skupni višini 8.000 eur in
porabili sredstva v višini 6.268,00 eur, kar pomeni 78,4% realizacijo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
PP040304 - Pravno zastopanje občine
Postavka zajema stroške pravnega zastopanja občine v raznih pravdnih postopkih.
V proračunu za leto 2013 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 25.984,00 eur. Porabili
smo jih v vrednosti 25.943,69 eur, kar predstavlja 99,8% realizacijo. Sredstva smo porabili za :
- stroške zastopanja in svetovanja glede upravnega spora dodelitve nepovratnih sredstev za
obnovo gasilskih domov v vrednosti 1.350,00 eur,
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stroške zastopanja v zvezi opravilne številke P116-2010 v vrednosti 2.116,51 eur,
pravdne stroške po opr.št. VIIIPg 540-2008 v vrednosti 468,18 eur,
stroške postopka pravnega varstva, nastale podjetju GVO,d.o.o. (10.000,00 eur) in podjetju
FMC, d.o.o. (10.984,00 eur) zaradi vložene pritožbe v postopku izvedbe javnega naročila v
zvezi izgradnje širokopasovnega omrežja,
stroške postopka v zvezi pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za vnos zemeljskega
izkopa po postopku R10 v vrednosti 1.025,00 eur.

PP040306 - Poslovna stavba Maistrov Trg
V letu 2013 smo predvideli stroške vdrževanja stavbe Maistrov trg 2 v skupni vrednosti
20.535,00 eur. Sredstva so bila porabljena v vrednosti 18.122,06 eur in sicer za obratovalne
stroške (električna energija, voda in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnega objekta,
zavarovalne premije- 7.903,18 eur) ter večji del za porabo kuriv in stroškov ogrevanja (10.218,88
eur).
PP040309 – Nakup zemljišča Hercegovščak
V letu 2013 smo zaradi izgradnje sekundarne kanalizacije v naselju Podgrad, v vrednosti
2.064,00 eur, planirali nakup zemljišča Hercegovščak, parc.št. 547/4, k.o. Hercegovščak.
Postavka ostaja v celoti nerealizirana, kar pomeni, da sredstev nismo porabljali.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
PP060101 - Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba o sodelovanju v POOL-u inštituta za javno upravo, št. 97/2009 z dne 23.03.2009

Iz planirane postavke se pokrivajo stroški članarin, ki jih plačujemo Inštitutu za javno upravo,
Skupnosti občin Slovenije in Združenju športnih centrov Slovenije.
V proračunu za leto 2013 smo za omenjene članarine zagotovili sredstva v višini 8.500,00 eur.
Porabili smo jih 90% in sicer v višini 7.652,56 eur in sicer za članarine Inštitutu za javno upravo
6.010,00 eur, članarine Skupnosti občin Slovenije 1.292,56 eur in članarine Združenju športnih
centrov Slovenije 350,00 eur.
06039001 - Administracija občinske uprave
V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih ter premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja. 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.
PP060301 - Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava, PP060302 - Sredstva za
odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - občinska uprava
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009)

V postavki so v skladu in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju načrtovane plače,
regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na
delo in z dela, sredstva za delovno uspešnost, jubilejne nagrade prispevki in premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja.
V proračunu za leto 2013 so bila za ta namen zagotovljena sredstva v skupni višini 598.627,91
eur. V letu 2013 smo izplačali plače za obdobje od december 2012- november 2013 in porabili
97,4% veljavnega proračuna, kar pomeni znesek v nominalni vrednosti 593.437,63 eur.
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PP060303 - Materialni stroški - občinska uprava
Na postavki se evidentirajo materialni stroški, ki so potrebni za redno delovanje občinske uprave
(pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov,
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, drugi splošni in posebni
material in storitve, stroški električne energije, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne
storitve, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna
sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za opremo in motorna vozila, dnevnice
za službena potovanja v državi, stroški prevoza v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge
opreme, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih).
V proračunu za leto 2013 so za ta namen zagotovljena sredstva v skupni višini 136.459,75 eur.
V letu 2013 smo porabili sredstva v višini 122.462,40 eur, kar pomeni 89,7% realizacijo. Sredstva
smo porabili za:
- pisarniški material in storitve- 8.289,50 eur
- čistilni material in storitve- 2.076,92 eur,
- storitev varovanje zgradbe na Partizanski cesti 13- 251,42 eur,
- časopise, revije, knjige in strokovno literaturo- 5.356,59 eur,
- reprezentanco (voda, kava, mleko, sladkor,..)- 1.540,61 eur,
- drugi splošni material in storitve (letni pregled in meritve emisij dimnih plinov, razni elektro
material, razni drugi drobni material za vzdrževanje, RTV prispevek,…)- 4.623,52 eur,
- drugi posebni material in storitve (lamelna senčila, fotografije, servis gasilnih aparatov, vizitke,
zastava, kombinirana deratizacijska vaba,…)- 3.109,97 eur,
- drugi stroški- OU (parkirnina za obdobje december 2012- november 2013)- 184,87 eur,
- električna energija- 10.688,86 eur,
- poraba kuriv in stroški ogrevanja- 12.793,45 eur,
- voda in komunalne storitve- 976,10 eur,
- odvoz smeti- 2.811,70 eur,
- telefon, faks, elektronska pošta- 6.831,60 eur,
- poštnina in kurirske storitve- 9.929,98 eur,
- goriva in maziva za prevozna sredstva- 3.755,32 eur,
- vzdrževanje in popravila vozil- 1.355,55 eur,
- pristojbine za registracijo vozil- 152,28 eur,
- zavarovalne premije za motorna vozila- 1.920,97 eur,
- dnevnice za službena potovanja v državi- 613,58 eur,
- stroški prevoza v državi- 7.334,22 eur,
- zavarovalne premije za objekte- 376,86 eur,
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (vzdrževanje računalniške programske opreme za
vodenje poslovanja podjetja, vzdrževanje informacijskega sistema DOKSIS, vzdrževanje
programa za vodenje potnih nalogov ALEA, povezava na podatkovno komunikacijsko omrežje
HKOM, sistemska podpora in vzdrževanje računalniške opreme, zagotavljanje storitev
Prostorskega informacijskega sistema občine na internetu, osveževanje podatkov GURS)18.362,50 eur,
- tekoče vzdrževanje druge opreme (popravilo in servis tiskalnikov in fotokopirnih strojev)2.011,59 eur,
- zavarovalne premije za opremo- 810,57 eur,
- drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje- 2.801,88 eur,
- najemnine in zakupnine za druge objekte- 600,00 eur
- stroški konferenc, seminarjev in simpozijev- 6.094,62 eur,
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih- 857,19 eur,
- drugi operativni odhodki- 5.950,18 eur.
PP060321- Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba o izvajanju strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, št. 89/2006-P,
sklenjena s podjetjem PET-N, Jože Novak, s.p.
- Zakon o varnosti in zdravja pri delu,
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-

Zakon o varstvu pred požarom

S proračunsko postavko smo v letu 2013 z vrednostjo 2.096,11 eur zagotovili sredstva za
izvajanje strokovnih del na področju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva. V letu
2013 smo porabili 100% razpoložljivih sredstev.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
PP060305 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Stroški za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov so nastali zaradi različnih tekočih in
investicijskih vzdrževalnih del ter nabave raznega drobnega potrošnega in instalacijskega
materiala. Večji strošek je predstavljala sanacija hodnika v 2. nadstropju upravne zgradbe Občine
Gornja Radgona, čiščenje žlebov in odtočnih cevi ter popravilo strehe na upravni zgradbi Občine
Gornja Radgona in pomožnih objektih, prav tako pa strošek pregleda in vzdrževanja opreme za
pohlajevanje.
PP060307 - Nakup opreme - občinska uprava
Konto 420200 Nakup pisarniškega pohištva: zajema stroške nabave pisarniškega pohištva in
opreme za kompletno ureditev prostora glavne pisarne in nabava dodatnih kosov pisarniškega
pohištva za dve drugi na novo urejeni pisarni.
Konto 420202 Nakup računalnikov in programske opreme: ta strošek zajema nadgradnjo
obstoječe programske opreme »CADIS poslovanje« z novo verzijo programske opreme »CADIS
poslovanje V3« in programske opreme »CADIS plače« z novo verzijo »CADIS plače V3«
(12.240,00 EUR). Izveden je bil tudi GPS foto zajem prometne in neprometne signalizacije za
program za vzpostavitev katastra prometne signalizacije (1.156,80 €). Ostale stroške predstavlja
nakup enega novega osebnega računalnika s programsko opremo, dveh prenosnih zunanjih
diskov in enega tiskalnika.
Konto 420299 Nakup druge opreme in napeljav: zaradi potreb se je nabavila sledeča oprema (dva
suha sesalca za čiščenje poslovnih prostorov, indukcijski kuhalnik, dva digitalna fotoaparata,
različna kuhinjska posoda).
PP060319- Rekonstrukcija in predelava podpostaje ogrevanja v upravni zgradbi Občine
Gornja Radgona
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba za obnovo in predelavo podpostaje ogrevanja v upravni zgradbi Občine Gornja Radgona
- + Sporazum o kritju sorazmernega dela stroškov za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del rekonstrukcije in
predelave podpostaje- ogrevanja v upravni stavbi Partizanska 13 v Gornji Radgoni z dne 31.12.2012, podpisan
z MJU

Rekonstrukcija in predelava podpostaje ogrevanja v upravni zgradbi Občine Gornja Radgona je
bila potrebna zaradi dotrajanosti obstoječe podpostaje ogrevanja, zajemala pa je predelavo
podpostaje, vključno z vgradnjo hidravlične ločnice, izdelavo razdelilnikov, predelavo sistema
ogrevanja, vgradnjo potrebnih armatur in črpalk. Investicija je bila v deležu 43,55% sofinancirana
s strani Upravne enote Gornja Radgona, kar je razvidno na prihodkovni strani splošnega dela
proračuna na kontu 74000406.
Porabili smo 99% razpoložljivih sredstev, kar nominalno pomeni 7.228,84 eur.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih
dogodkih
PP070301 - Civilna zaščita
Področje Civilne zaščite občine Gornja Radgona je programsko razdeljeno po področjih, ki zajemajo
delovanje občinskega štaba Civilne zaščite občine, usposabljanje enot in služb Civilne zaščite (v
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nadaljevanju besedila: CZ), opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme in inventarja za
zaščito in reševanje, vzdrževanje javnega zaklonišča, vzdrževanje osebne zaščite ter naloge
pogodbenih izvajalcev ob naravnih in drugih nesrečah.
Delovanje občinskega štaba civilne zaščite in usposabljanje enot ter služb CZ
Občinski štab civilne zaščite občine je izvajal priprave za posredovanje ob naravnih in drugih
nesrečah ter skupaj s poveljnikom civilne zaščite vodil in koordinira aktivnosti, usklajeval priloge in
dodatke k načrtom zaščite in reševanja v občini ter kadrovsko sestavo enot in služb CZ. V letu 2013
je imel OŠCZ 3 redne seje. Dva člana OŠCZ sta se udeležila tečaja v Izobraževalnem centru na Igu na
temo »Odnosi z javnostmi o nesrečah«. Največja aktivnost na področju usposabljanja enot in služb
CZ je bila v letu 2013 preverjanje usposobljenosti v okviru vaje »Poplave – reka Mura«, ki je
potekala kot štabna vaje 4. julija 2014 na lokacijah G. Radgona in Bad Radkersburg (A). Med vajo je
bilo ugotovljeno, da bi po predpostavki vaje ob pretoku reke Mure 1800 m3/s (stoletne vode) s
porušitvijo dela betonskega protipoplavnega zidu v G. Radgoni za objektom Maximus prišlo do
poplavnega vala, ki bi preplavil območje Panonske,Lackove ulice in Ciril Metodove ulice ter
celotnega območja Trat. Ob tem bi bili na tem območju poplavljeni stanovanjski objekti, prečrpališče
kanalizacije na Tratah, gospodarski objekti ter dom starejših občanov v G. Radgoni. Štab vaje v G.
Radgoni je reševal naloge v mestu G. Radgona v sodelovanju s štabom v sosednjem mestu, ki je
sočasno izvajal aktivnosti ob poplavah ob prebitju protipoplavnega nasipa pri termah v Bad
Radkersburgu. V letu 2013 smo bili tudi nosilec vaje pozivanja in preverjanja odziva poveljnikov CZ
in gasilskih zvez v Pomurju ob prošnji za pomoč ob poplavi reke Mure v Gornji Radgoni. Odziv je bil
pozitiven in v primeru poplave reke Mure izrednih razsežnosti bi lahko v skladu z podpisanim
dogovorom sodelovanja občin ob reki Muri v G. Radgoni računali tudi na pomoč sil za zaščito in
reševanje iz Pomurske regije.
Opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme in inventarja za zaščito in reševanje
V letu 2013 je bila na podlagi sprejetega Programa nabave opreme nabavljena oprema in sredstva za
potrebe zaščite in reševanja nabavljeno: 1000 kos vreč za polnjenje s peskom, 4 nosila defigo 2, 4 pari
škornjev do pasu, opozorilni trakovi za označevanje mesta nesreče. Izveden je bil redni servis
prevoznega elektro agregata, servis aluminijastega SMB šotora CZ ter zagotovljena sredstva za
najemnino skladišča v domu gasilcev in civilne zaščite v G. Radgoni. Iz te proračunske postavke se
plačuje tudi električna energija za priključno mesto za repetiter na Grajski cesti in javno zaklonišče na
Mladinski ulici v G. Radgoni.
Vzdrževanje osebne zaščite ter naloge pogodbenih izvajalcev v sistemu ZRP
Za 22 pripadnikov občinskega štaba CZ, poverjenikov CZ in pripadnikov služb CZ občine je bil
plačan prispevek za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe v skladu z veljavno zakonodajo ter
prav tako nezgodno zavarovanje. Za posredovanje ob plazovih v mesecu aprilu 2013 so bili
vpoklicanim enotam materialni stroški za posredovanje ter nabavljena PVC folija za pokrivanje
plazov ter material za začasno odvodnjavanje s plazov.
V sistem zaščite in reševanja v občini Gornja Radgona so bile poleg enot civilne zaščite in
prostovoljnih gasilcev vključene še druge sile oziroma organizacije ter podjetja. Za izvajanje nalog
reševanja ob poplavah in utopitvah so bili v letu 2013 sofinancirani programi enote za reševanje iz
vode in na vodi pri PGD Gornja Radgona (naloge reševanja ob poplavah in utopitvah) ter program
delovanja enote prve pomoči pri Območnem združenju Rdečega križa Gornja Radgona po sklenjeni
pogodbi. Sofinanciran je bil program izobraževanja gasilcev za potrebe nudenja prve pomoči –
osnovno in obnovitveno usposabljanje za bolničarja prve pomoči in drugi programi.
V letu 2013 ni bilo na območju občine G. Radgona večjih naravnih in drugih nesreč pri katerih bi
morale posredovati enote Civilne zaščite, medtem ko so posredovale gasilske enote ob spomladanskih
poplavah reke Ščavnice ter ob številnih zemeljskih plazovih.
Poleg zemeljskih plazov je veliko škode na območju občine povzročila tudi suša, zaradi katere so bile
težave pri oskrbi s pitno vodo ter zmanjšanem pridelku kmetijskih rastlin. Tako je bil po sklepu
Uprave RS za zaščito in reševanje izveden popis škode po suši in skupno 221 vlog oškodovancev
vnesenih v aplikacijo Ajda in posredovanih preko regijske komisije za ocenjevanje škode v nadaljnji
postopek na državni nivo (državna komisija za ocenjevanje škode, Vlado RS, Ministrstvo za
kmetijstvo – Agencijo za kmetijske trge). Z informacijami, kako bodo rešene vloge oškodovancev na
državnem nivoju, pa občina v trenutku poročanja še ne razpolaga.
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PP070306 Sanacija razpok v javnem zaklonišču Mladinska ul.14
V javnem zaklonišču na Mladinski ulici 4 v Gornji Radgoni (200 + 200 zakloniščnih mest) je bilo
izvedeno tekoče vzdrževanje nameščene opreme, prezračevanje in čiščenje zaklonišča. Zaradi
zatekanja pri vhodu v zaklonišče so bila opravljena določena dela zatesnitve sten in tal, zatekanje pa
je bilo s temi posegi, kot se je izkazalo po večjem deževju tekom leta, le začasno. Trajnejša sanacija
bi morala biti obsežnejša, vendar pa je to povezano z večjimi posegi (odkop jugozahodnega dela
zaklonišča in vhoda v zaklonišče na tem delu, izvedba hidroizolacije, in še kaj), kar pa predstavlja
drag poseg glede na uporabnost samega objekta. V letu 2015 bo potrebno v skladu z veljavno
zakonodajo po 10 letnih ponovno izvesti servis opreme in test tesnjenja zaklonišča. Na podlagi teh
ugotovitev bo nato pristopiti k iskanju rešitev trajnejše sanacije zatekanja ob vhodu v levi del
zaklonišča.
PP070307- Sanacija plazov 2013
Zaradi obilnih snežnih padavin v mesecih februar in marec 2013 in izrednem povišanju podzemnih
voda je prišlo na območju občine Gornja Radgona do proženja velikega števila zemeljskih plazov,
zdrsov in udorov. V obdobju mesecev marec – maj 2013 je bilo na občinski upravi evidentiranih 50
plazov, velikih in manjših razsežnosti. Po zbranih podatkih so zemeljski plazovi, zdrsi in udori
ogrozili posredno in neposredno 13 stanovanjskih objektov, 14 gospodarskih objektov predvsem
hleve, skladišča za hrano živali, garaže in poslovni objekt turistične kmetije. Iz ene stanovanjske hiše
so se morali stanovalci tudi izseliti, v drugih dveh stanovanjskih hišah pa zaradi razpokanih zidov
čakajo na najhujše (porušitev objektov).
Poškodovana je bila tudi javna infrastruktura (2 javna vodovoda: vod Orehovci-Ptujska cesta, PoliceKodoličev breg, vodovod vodne skupnosti Stavešinci), več privatnih vodovodov in 12 odsekov javnih
cest, dalj časa pa so bile delno zaprte tudi druge ceste v občini zaradi posledic dolgotrajne zime,
zdrsov, udorov ali plazov. Zaradi plazov je bilo pretrganih tudi več električnih vodov hišnih
priključkov in kabelski vodi.
Zaradi nujnosti oziroma bojazni, da bo prišlo do pretrganja vodovoda Orehovci-Ptujska Cesta, ki
napaja vodohram na Ptujski Cesti, smo bili primorani izvesti interventno prestavitev vodovoda na
novo traso. Izredno veliko težav pri oskrbi s pitno vodo, predvsem v sušnem obdobju, je nastalo
zaradi pretrganega vodovoda na obsežnem plazu v Policah nad objekti št. 34 in 44.
Z interventnimi ukrepi na plazovih, ki jih je izvedla Občina Gornja Radgona, ter s pridobivanjem
podrobnejših geološko geotehničnih mnenj o večjih plazovih ter meritev o stabilnosti poškodovanih
stanovanjskih objektov, so nastali precejšnji stroški.
Kljub večkratnim prošnjam in zahtevam za pomoč oškodovancem pri delni sanaciji objektov in
plazov je občina kot tudi posamezniki naletela na gluha ušesa pri pristojnem Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje.
Občina G. Radgona je zagotovila za interventne ukrepe na plazovih finančna sredstva iz proračunske
rezerve v skladu z Odlokom o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic plazov v
občini Gornja Radgona za leto 2013 v višini 30.000 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2013 je
bilo za te ukrepe namenjeno še dodatnih 112.000 EUR. Podatki o realizaciji zajemajo le plačane
obveznosti, preostale izvedene pa se prenašajo v leto 2014.
Problem sanacije plazov in odpravo posledic zaradi njih, katerih stabilnost se je poslabšala tudi v zimi
2013/2014, ostaja še naprej, saj oškodovani sami niso v stanju sanirati le-teh in se obračajo na občino
in državo, da jim priskoči na pomoč.
07039002 - Protipožarna varnost
PP070305 - Požarna varnost
Financiranje programa varstva pred požari v občini Gornja Radgona je potekalo v skladu s sprejetim
Programom varstva pred požari v občini Gornja Radgona za leto 2012, sprejetim proračunom občine
za leto 2013 ter sklenjenih pogodbah občine s prostovoljnimi gasilskimi društvi (v nadaljevanju
besedila: PGD) in Gasilsko zvezo Gornja Radgona (v nadaljevanju besedila: GZ G. Radgona) kot
izvajalci javne gasilske službe. V letu 2013 je prišlo zaradi zamika nakazil ob koncu leta izvajalcem
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programov zaradi pomanjkanja likvidnih sredstev občine do prenosa določenih obveznosti v leto
2014 in posledično manjšo realizacijo od planiranega obsega sredstev.
V okviru proračunskih postavk 070305 konta 412000 so bila financirana naslednja področja:
delovanje odbora za požarno takso, osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra,
izobraževanje gasilske mladine, opremljanje gasilcev in gasilskih enot, zavarovanje za primer
poškodbe pri delu, nabava gasilske opreme in vzdrževanje opreme ter stroški operativnega delovanja
– intervencije.
Delovanje odbora za požarno takso
Odbor za dodelitev sredstev požarnega sklada občine Gornja Radgona se je sestal na eni seji in
razporedil sredstva požarne takse, ki so bila dodeljena občini Gornja Radgona s strani države v tem
obdobju. Podlaga za razdelitev teh sredstev je bil Program varstva pred požarom občine Gornja
Radgona za leto 2013, potrebe gasilskih enot v občini ter sklep občinskega gasilskega poveljstva
Gornja Radgona.
Osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra v letu 2013
Nadaljevalni tečaj za gasilca je bil izveden v organizaciji Gasilske zveze Gornja Radgona-uspešno
opravilo 25 tečajnikov. Tečaj za vodjo enote - NGČ v M.Soboti - obiskovala 2 gasilca iz PGD
Negova, nista pa ga dokončala. Tečaj za vodjo enot - GČ v M.Soboti - uspešno opravili 3 gasilci iz
PGD G.R., Stavešinci, Sp.Ivanjci. Tečaj za člana višjega poveljstva na Igu - uspešno opravil 1
gasilec iz PGD Gornja Radgona.
Tečaje za pridobitev specialnih znanj so v obdobju poročanja uspešno opravili:
a)dihalne naprave (osnovni tečaj = 12 gasilcev; obnovitveni = 5 gasilcev,
b)tehnično reševanje -osnovni tečaj = 5 gasilcev,
c)gašenje notranjih požarov -modul A = 3 gasilci; modul B = 4 gasilci,
Tečaj za uporabnika radijskih postaj v organizaciji Gasilske zveze G. Radgona je opravilo 22
tečajnikov. Za usposabljanje je bila nabavljena naslednja literatura: vsako PGD prejema po 2 izvoda
revije Gasilec in po 1 izvod Revije 112. Za občinsko gasilsko poveljstvo je naročen en izvod
strokovne revije Požar. Občinskega gasilskega tekmovanja članskih enot, ki je bilo 9.6.2013 v
Lutvercih se je udeležilo 13 enot. Prvaki, 9 enot iz občinskega gas. tekmovanja, so se udeležili
regijskega gasilskega tekmovanja v Ljutomeru. Po programu komisije za veterane pri GZ se je
udeležilo strokovne ekskurzije 91 gas.veteranov-sofin.tudi udeleženci. Po programu komisije za
članice pri GZ GR se je srečanja gasilk v Spodnjih Ivanjcih udeležilo 20 članic gasilk.
Izobraževanje gasilske mladine
Na podlagi programov komisij za mladino pri prostovoljnih gasilskih društvih in letnim programom
delovanja gasilske mladine v GZ G. Radgona so bili izvedeni naslednji programi:
Orientacija gasilske mladine GZ G. Radgona je bila izvedena skupaj z regijsko v Negovi - udeležilo
25 ekip. Državne orientacije gasilske mladine sta se udeležili 2 ekipi iz PGD Spodnji Ivanjci. Na
mladinskem gasilskem tekmovanju GZ 19.6.2013 v Spod. Ivanjcih - sodelovalo 11 pionirskih in
mladinskih enot. Strokovna ekskurzija s kopanjem je bila izvedena 27.7.2013 v Termah 3000
Moravske Toplice, katere se je udeležilo skupno 91 mladih gasilk in gasilcev ter mentorjev oz.
spremljevalcev. Na regijskem gasilskem mladinskem tekmovanju v Ižakovcih je sodelovalo 10
pionirskih in mladinskih enot. Na državnem srečanju društev mladi gasilec je sodelovalo DMG OŠ
Gornja Radgona z mlajšo ekipo. Za financiranje programa dela gasilske mladine v PGD je bil izveden
postopek javnega razpisa za sofinanciranje in razdeljena sredstva PGD, ki so jih porabila za programe
dela mladine.
PGD so bila s sklepom in programom dodeljena sredstva za nabavo opreme in rekvizitov za programe
gasilske mladine, vendar pa lahko le-to nabavijo v letu 2014, zaradi zamika financiranja.
Opremljanje gasilcev in gasilskih enot
Na podlagi izdelane analize opremljenosti gasilskih enot z osebno zaščitno opremo v občini ter
potrebami gasilskih enot je bil pripravljen Program nabave gasilske zaščitne opreme št. 1/2013, ki je
zajemal nabavo 51 kosov gasilskih zaščitnih pasov, 22 parov gasilskih zaščitnih čevljev, 46 kosov
gasilskih zaščitnih rokavic in 3 kose gasilski zaščitnih kombinezonov. Oprema po navedenem
programu je bila naročena v letu 2013, dobavljena pa v letu 2014 predvsem zaradi zamika nakazil
sredstev s strani občinskega proračuna. Z nabavo te zaščitne opreme je bilo zagotovljeno potrebam o
opremljenosti gasilskih enot v občini glede na kategorizacijo gasilskih enot v občini G. Radgona,
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medtem ko manjkajo še gasilske zaščitne obleke. Na podlagi podrobnejše analize stanja obstoječe
gasilske zaščitne opreme v gasilskih enotah v letu 2014 pripravi terminski plan zamenjave dotrajane
opreme v tem in prihodnjih letih glede na finančne zmožnosti in dodeljena sredstva požarne takse.
Zavarovanje za poškodbe pri delu
V skladu z določili Zakona o gasilstvu je bilo 159 operativnih gasilcev gasilskih enot PGD v občini
zavarovanih za primer poškodbe pri delu na podlagi izdelanih seznamov PGD. Prijavo v zavarovanje
in plačilo prispevka za tovrstno zavarovanje je izvedla Gasilska zveza Gornja Radgona v skladu z
določili pogodbe med Občino G. Radgona in GZ G. Radgona o izvajanju in financiranju določenih
nalog varstva pred požarom v občini G. Radgona.
Stroški operativnega delovanja – intervencije
V letu 2013 so gasilske enote iz občine G. Radgona posredovale skupno na 87 intervencijah. Od tega:
15x gašenje požarov, 23x prometna nesreča, 5x nesreča z nevarno snovjo, 3x reševanje na vodi in iz
vode, 3x naravne nesreče – plazovi, poplave in 38x pri drugih tehničnih nesrečah kot so:
odstranjevanje sršenov, odpiranje vrat, iskanje pogrešane osebe, odstranjevanje dreves in drugo. Na
srečo na območju občine G. Radgona v letu 2013 ni bilo večjih požarov.
Vzdrževanje opreme
Za popravilo oziroma vzdrževanje gasilske reševalne opreme so bila med letom namenjena sredstva
za razliko med sredstvi, ki so bila PGD dodeljena preko redne dejavnosti in višino dejanskega stroška
popravil gasilskih vozil in opreme. Večji strošek je v letu predstavljala zamenjava jeklene vrvi na
gasilski avto lestvi (potreba po zamenjavi ugotovljena ob rednem letnem servisu s strani pogodbenega
serviserja).
Gasilska zveza Gornja Radgona - redna dejavnost
Gasilska zveza Gornja Radgona (v nadaljevanju: GZ) je izvajala določene naloge javne gasilske
službe za potrebe občine Gornja Radgona in desetih PGD na podlagi sklenjene pogodbe z Občino
Gornja Radgona o izvajanju in financiranju določenih nalog in sprejetim programom na rednem
letnem občnem zboru zveze. Prav tako je GZ izvajala naloge tudi za 10 PGD iz občine G. Radgona
in za 6 PGD iz občine Apače po sklenjenih pogodbah. V sled navedenega se program redne
dejavnosti gasilske zveze sofinancira iz dveh občin.
Na področju usposabljanja je GZ v skladu z zgoraj navedenim programom pripravila in izvedla
nadaljevalni tečaj za gasilca in tečaj za uporabnika radijskih postaj. V okviru poveljstva GZ so bili v
aprilu izvedeni pregledi PGD, občinsko gasilsko tekmovanje oz. tekmovanje gasilske zveze za
potrebe PGD obeh občin. Prav tako je GZ skrbela za pripravo programov in njihovo izvajanje za
občinsko gasilsko poveljstvo G. Radgona in Apače.
Nadalje je potekalo v okviru programa GZ G. Radgona izvajanje programov dela gasilske mladine,
gasilskih veteranov in članic gasilk po izdelanih programih posamezne komisije in sprejetih na
občnem zboru GZ. Vsi ti programi so se pripravljali, izvajali in financirali preko GZ, s tem da so bila
finančna sredstva za te programe zagotovljena iz proračunov obeh občin na podlagi izdelanih
obračunov kakor tudi s prispevki posameznih udeležencev. Na skupščini konec meseca marca so bili
izvoljeni novi sestavi organov gasilske zveze za mandatno obdobje 2013-2018. Na prvi seji
upravnega odbora GZ pa so bile imenovani tudi novi sestavi raznih komisij.
Glavna naloga GZ je predvsem pomoč PGD pri izvajanju nalog, povezovanje ter zastopanje PGD
preko regijskega gasilskega poveljstva do Gasilske zveze Slovenije. Nadalje je GZ opravljala preko
svojih organov in zaposlenih zastopanje in usklajevanje določenih nalog ter aktivnosti med PGD in
občino, oziroma županom posamezne občine.
Dejavnost gasilskih društev
Na podlagi sklenjenih pogodb o javni lokalni gasilski službi med vsemi 10 prostovoljnimi gasilskimi
društvi (Črešnjevci, Ivanjševci, Gornja Radgona, Mele, Negova, Orehovci, Spodnja Ščavnica,
Spodnji Ivanjci, Stavešinci in Zbigovci), Občino G. Radgona in GZ G. Radgona poteka financiranje
dejavnosti PGD. Sredstva proračuna občine G. Radgona za dejavnost gasilskih društev so namenjena
za pokrivanje stroškov zavarovanja gasilskih vozil, tekočega vzdrževanja gasilskih vozil, gorivo za
gasilska vozila za izvajanje osnovnih aktivnosti, sredstva za nezgodno zavarovanje, ogrevanje garaž
za gasilska vozila z vodo, usposabljanje in vaje ter tekoče vzdrževanje orodišč. Ta sredstva so bila
dodeljena PGD na podlagi letnega programa varstva pred požarom, v skladu s kategorizacijo PGD in
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sklepom občinskega gasilskega poveljstva Gornja Radgona na podlagi katerega je občina sklenila tudi
anekse k osnovnim pogodbam za financiranje nalog v tekočem letu.
Posamezna PGD pa so morala za izvajanje svojega programa dela zbrati še dodatna finančna sredstva.
Višina in viri sredstev pa so bili odvisni od programa dela, obsega območja delovanja posameznega
PGD in iznajdljivosti vodstva posameznega društva. Gasilska društva so občini posredovala v skladu
z določili pogodbe o javni gasilski službi zbirna poročila o izvajanju in financiranju teh nalog.
Logistični center – GZ in CZ
Naloge logističnega centra, ki zajema vzdrževanje, izdajanje in ravnanje z opremo in sredstvi
gasilskega občinskega centra ter civilne zaščite, ki se nahaja v skladišču v gasilskem domu Gornja
Radgona, izvajajo zaposleni preko GZ G. Radgona. Tako je bilo posredovanje le-teh potrebno pri
tehničnih nesrečah, večjih požarih, usposabljanjih s področja zaščite in reševanja ter skupnih akcijah,
vajah in drugih aktivnostih.
Sofinanciranje hišnika
Za stalno pripravljenost in nemoteno delovanje občinskega gasilskega centra Gornja Radgona se
sofinancira stroške dela hišnika. Med drugim opravlja hišnik tudi del nalog logističnega centra, ki
zajema vzdrževanje, izdajanje in ravnanje z opremo in sredstvi občinskega gasilskega centra ter
civilne zaščite, ki se nahaja v skladišču v gasilskem domu. Sredstva za pokritje stroškov dela hišnika
se delno zagotavljajo še preko Gasilske zveze Gornja Radgona iz programa logističnega centra GZ in
CZ preko pogodbe o sofinanciranju ter delno iz drugih virov PGD Gornja Radgona.
Hidrantno omrežje Komunala Radgona
Na podlagi sklenjene pogodbe med Občino G. Radgona, Komunala Radgona in GZ G. Radgona so
bile izvedene redne meritve oz. pregled 252 hidrantov. Na podlagi tega pregleda je bilo ugotovljeno,
da je ca 20% hidrantov neustreznih oz. niso uporabni za odvzem vode oz. gašenje požarov. Po
programu zamenjave dotrajanih hidrantov je bila v letu 2013 na podlagi razpoložljivih finančnih
sredstev izvedena zamenjava le 1 dotrajanega hidranta v Zagajskem Vrhu.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
08029001 - Prometna varnost
PP080201 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
V letu 2013 se je izvedel program »JUMICAR« na OŠ Gornja Radgona in OŠ dr. Antona
Trstenjaka Negova, v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona pa se je izvedel tudi program
KOLESARČKI. Izvedlo se je tradicionalno medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu, po
programu pa so se sofinancirale tudi aktivnosti Združenja šoferjev in avtomehanikov Gornja
Radgona na področju zagotavljanja prometne varnosti šoloobveznih otrok in občanov. S postavke
so se krili še stroški izvedbe brezplačnih preventivnih tehničnih pregledov in predavanja o cestno
prometni zakonodaji ter risalnega materiala za izvedbo evropskega dneva brez avtomobila na
osnovnih šolah in v vrtcih.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001 - Povečanje zaposljivosti
PP100301 - Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbe o izvajanju programa javnega dela, sklenjene med Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Gornja
Radgona kot naročnikom javnih del in izvajalcem javnih del

Za plače in druge izdatke zaposlenih v programu javnih del izvajalca Občina Gornja Radgona v
letu 2013, smo zagotovili sredstva v vrednosti 40.785,69 eur in porabili sredstva v višini
40.701,66 eur, kar pomeni 99,8% realizacijo.
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Občina je programe javnih del izvajala s štirimi udeleženci, za katere je z Zavodom RS za
zaposlovanje sklenila pogodbe o izvajanju programa javnega dela v letu 2013.
PP100303- Javna dela- JP Komunala Radgona
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbe o izvajanju programa javnega dela, sklenjene med Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Gornja
Radgona kot naročnikom javnih del in JP Komunala Radgona, d.o.o., kot izvajalcem javnih del

Pod to postavko so predvideni stroški plač, prevozov, regresa za malice in dopust ter materialni
stroški za izvedbo programov, katerih izvajalec je JP Komunala Radgona d.o.o..
Na podlagi pogodb, sklenjenih v mesecu aprilu 2013, je javno podjetje Komunala Radgona,
d.o.o. v letu 2013 izvajalo programe javnih del z 8 udeleženci, ki so svoje delo pričeli opravljati s
01.05.2013.
Za ta namen smo planirali sredstva v skupni višini 22.308,33 eur in jih porabili v višini 13.737,85
eur, kar predstavlja 61,6% realizacijo veljavnega proračuna.
PP100304- Javna dela- zavodi in društva
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbe o izvajanju programa javnega dela, sklenjene med Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Gornja
Radgona kot naročnikom javnih del in zavodi ter društvi, kot izvajalci javnih del

Na tej postavki so predvideni stroški za kritje 10% plače, izplačilo regresa za dopust ter razlika
prispevka za socialno varnost do minimalne plače za izvajalce, ki vključujejo v programe
brezposelne osebe iz območja občine Gornja Radgona.
Na podlagi pogodb, sklenjenih z Zavodom RS za zaposlovanje, so v letu 2013 izvajali javna dela:
-

-

-

Medobčinsko društvo invalidov Gornja Radgona z dvema udeležencema, za katera sta sklenjeni
pogodbi za prvega udeleženca za obdobje od 20.05.-31.12.2013 in drugega udeleženca za obdobje od
01.05.-31.12.2013,
Osnovna šola dr.Antona Trstenjaka Negova z enim udeležencem, za katerega je sklenjena pogodba za
obdobje od 01.05.-30.06.2013 in od 01.09.-31.12.2013,
Osnovna šola dr.Antona Trstenjaka Negova z enim udeležencem, za katerega je sklenjena pogodba za
obdobje od 01.01.-31.12.2013,
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona z dvema udeležencema, za katera je sklenjena pogodba za
obdobje od 01.05.-31.12.2013,
Ljudska univerza Gornja Radgona z enim udeležencem, za katerega je sklenjena pogodba za obdobje od
01.05.-30.11.2013,
Center za socialno delo Gornja Radgona z enim udeležencem, za katerega je sklenjena pogodba za
obdobje od 01.05.-31.12.2013,
Varstveno delovni center Murska Sobota z enim udeležencem, za katerega je sklenjena pogodba za
obdobje od 01.01.-31.12.2013,
Društvo prijateljev mladine Gornja Radgona z enim udeležencem, za katerega je sklenjena pogodba za
obdobje od 01.01.-31.12.2013,
Območno združenje Rdečega križa z enim udeležencem, za katerega je sklenjena pogodba za obdobje
od 01.01.-31.12.2013,
Dom starejših občanov Gornja Radgona, d.o.o. s štirimi udeleženci, za katere je podpisana pogodba za
obdobje od 01.05.-31.12.2013,
Gasilska zveza Gornja Radgona z enim udeležencem, za katerega je sklenjena pogodba za obdobje od
01.01.-31.12.2013,
OŠ Gornja Radgona s sedmimi udeleženci, za katere je sklenjena pogodba za prvega udeleženca za
obdobje od 15.05.-31.12.2013, drugega udeleženca za obdobje 01.05.-31.12.2013 in tretjega, četrtega,
petega, šestega in sedmega udeleženca od 01.01.-31.12.2013,
OŠ Gornja Radgona z enim udeležencem, za katerega je sklenjena pogodba za obdobje od 01.05.30.06.2013 in 01.09.-31.12.2013.

V proračunu 2013 smo zagotovili sredstva v skupni vrednosti 38.073,20 eur in porabili 35.274,85
eur, kar predstavlja 92,7% realizacijo.
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
PP110212- Izplačevanje nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom
vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 05/2010, 102/2010)

Republika Slovenija je s svojo Uredbo o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske
dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, s katero ureja izplačevanje
odškodnin iz naslova izvajanja kmetijske dejavnosti za lastnike zemljišč na vodovarstvenih
področjih, izvajalcem javne gospodarske službe distribucije vode naložila izplačilo predmetnega
nadomestila.
Občina Gornja Radgona je javnemu podjetju Komunala Radgona, d.o.o., kot izvajalki javne
gospodarske službe distribucije vode, ki predmetnega stroška nima vkalkuliranega v ceno vode,
zagotovila denarna sredstva tako za izplačilo predmetnega nadomestila za leto 2011, kot tudi za
pokrivanje administrativnih stroškov, ki obsegajo:
- ponovno preveritev davčnega statusa vsakega posameznega upravičenca do nadomestila
(pridobitev odločbe DURS),
- pripravo pogodb s stroški ekspedita za vse upravičence,
- pripravo pogodb med izvajalcem in deležniki,
- izstavitev računov za opravljen administrativno tehnični del posla,,
- izvedbo izplačil upravičencem na njihove TRR,
- vodenje in hranjenje evidenc o izvršenih poplačilih,
- poročanje o izvedenih poplačilih nadomestil na nivo pristojnega ministrstva,
- poročanje o izvedenih poplačilih vsem trem deležnikom,
- reševanje sporov iz navedenega posla.
Za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti, smo v letu 2013
zagotovili sredstva v vrednosti 7.600 eur, vendar jih nismo porabljali. Tako je ostala postavka v
celoti nerealizirana.
PP110215- LAS Prlekija
Občina Gornja Radgona je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine (LAS) za območje Prlekije.
Za izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije, se v obdobju 2008-2013
pričakujejo sredstva iz evropskih virov ob ustrezni zagotovitvi sredstev lokalne skupnosti,
zasebne in civilne iniciative. S planiranimi letnimi sredstvi Občine Gornja Radgona se zagotavlja
finančni del, s katerim bomo omogočili nosilcem razvoja podeželja naše občine v obdobju 20082013 koriščenje evropskih sredstev iz naslova ukrepov LEADER.
Za ta namen smo v letu 2013 planirali sredstva v višini 9.525,25 eur in jih porabili v vrednosti
2.858,31 eur, kar predstavlja 30% realizacijo.
PP110216- Skupni programi kmetijstva- razpis
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 26/07 z dne 01.10.2007)

Za skupne programe kmetijstva smo v letu 2013 namenili sredstva v višini 20.000 eur.
Občina Gornja Radgona je na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona, meseca junija objavila javni razpis za
dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za
leto 2013. Sredstva iz javnega razpisa so se namenila za stroške zemeljskih del ter investicijskega
programa za sanacijo kmetijskih obdelovalnih površin oziroma za izvedbo nezahtevnih
agromelioracijskih del zaradi številnih zemeljskih plazov, ki so nastali po dolgi in mokri zimi. Na
javni razpis se je prijavilo osem upravičencev, vsi se pa kasneje za izvedbo del oziroma za
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sanacijo z izvajalci, ki bi jim izdali račune, niso odločili. Nekateri so odstopili od pogodbe za
sofinanciranje del.
PP110217- Drugi programi v kmetijstvu
Sredstva na postavki so namenjena:
- raznim programom s področja kmetijstva in sicer za izvedbo projektov s področja
izobraževanja in usposabljanja kmetov, za organizacijo razstav, tečajev in prikazov,
strokovnih srečanj in podobno;
- raznim aktivnostim in prireditvam, namenjenim promociji kmetijstva v Občini Gornja
Radgona;
- sofinanciranju izvedbe obrambe pred točo in sicer na podlagi pogodbe o združevanju
sredstev lokalnih skupnosti z Letalskim centrom Maribor, kot pomoč kmetijskim
gospodarstvom pri posledicah naravnih nesreč, ki jih je vedno več.
Za naštete namene smo v letu 2013 zagotovili sredstva v skupni višini 5.400 eur in jih porabili
44%, kar pomeni nominalno 2.377,44 eur.
Sredstva so se namenila za razne programe s področja kmetijstva in sicer se je sponzoriralo
tradicionalno posvetovanje o prehrani domačih živali (Zadravčevi - Erjavčevi dnevi), pristopilo
se je k promociji vin in vinske kraljice, financiralo se je celoletno izvajanje obrambe pred točo na
svojem območju, ki ga izvaja Letalski center Maribor.
PP110219- Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 26/07 z dne 01.10.2007)

V postavki so zajeta sredstva kot pomoč za izvedene programe in aktivnosti kmetijskim
društvom, ki delujejo na območju Občine Gornja Radgona ali pa združujejo člane iz občine
Gornja Radgona. Sredstva se na podlagi javnega razpisa namenijo za delno kritje upravičenih
stroškov in za namene opredeljene v samem razpisu, v skladu s sprejetim Pravilnikom o
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja
Radgona.
Za strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev smo v letu 2013 namenili
sredstva v skupni višini 9.700 eur. Porabili smo 5.955,44 eur eur, kar pomeni 61,4% realizacijo.
Sredstva so se namenila kot pomoč za izvedene programe in aktivnosti kmetijskim društvom, ki
delujejo na območju Občine ali pa združujejo člane iz občine Gornja Radgona. Sredstva so se na
podlagi javnega razpisa namenila za delno kritje upravičenih stroškov delovanja in aktivnosti
društev oziroma za namene opredeljene v samem razpisu, ki je bil objavljen v mesecu juniju
2013.
Sredstva so prejela naslednja društva: Ribiška družina Radgona, Društvo vinogradnikov
Radgonsko-kapelskih goric, Čebelarsko društvo »Peter Dajnko« Gornja Radgona, Združenje za
med sosedsko pomoč – strojni krožek Gornja Radgona, Rejsko društvo za lisasto pasmo Gornja
Radgona, Društvo podeželskih žena Gornja Radgona, Čebelarsko društvo Negova, Gornji Ivanjci.
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
PP110330 - Varovanje živali - veterinarske storitve
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/2004)
- Pogodba o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali, št. 327/2008-P z dne 07.07.2008,
sklenjena z zavetiščem Mala hiša Tešanovci

Na podlagi Zakona o zaščiti živali ima občina Gornja Radgona za primere najdenih živali v
zavetišču Mala hiša Tešanovci najeta dva boksa, za katera plačuje mesečno najemnino. Za vsako
prijavljeno najdeno žival na območju občine, pa mora plačati vse stroške, ki zajemajo odlov
živali, kilometrino dveh veterinarjev, oskrbo živali do predaje najdenemu lastniku ali do
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evtanazije. V postavko so zajeti tudi stroški za donacijo Društvu za zaščito živali, ki nemalokrat
poskrbi za oskrbo zapuščenih in najdenih živali v občini.
Na obravnavani postavki so v letu 2013 zagotovljena sredstva v višini 9.640,00 eur. Porabili smo
8.751,55 eur ali 90,8% zagotovljenih sredstev in sicer 4.981,48 eur za najem boksa, 1.670,07 eur
za oskrbo živali ter 2.100,00 eur za sofinanciranje delovanja Društva za zaščito živali Pomurja.
PP110332 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Zakon o divjadi in lovstvu
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Gornja Radgona (Uradno
glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 65/11)

Občine letno od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejmejo del koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jim pripada po 29. členu Zakona o divjadi in
lovstvu (ZDLov). Sredstva občina mora koristiti kot namenske prejemke in izdatke za izvajanje
ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.
Za leto 2013 smo predvideli sredstva v višini 1.500 eur in jih porabili v vrednosti 1.426,47 eur,
kar pomeni 95,1% realizacijo.
Na osnovi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini
Gornja Radgona v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu in po pridobljenih podatkih o
prejemnikih koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo s strani Ministrstva za
kmetijstvo in okolje, je Občina meseca maja 2013 izvedla javni razpis. Na javni razpis sta se
prijavili dve lovski družini (LD Negova, LD Gornja Radgona), ki imata lovne površine v Občini.
Sredstva so namenska, in sicer za prejemke in izdatke pri izvajanju ukrepov varstva in vlaganj v
naravne vire.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
PP130205- Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- zimska služba
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba za izvajanje gospodarske javne službe javna snaga, čiščenje javnih površin za pešce, zelenih površin v
mestu Gornja Radgona, št. 439/2006-P z dne 10.10.2006, podpisana z JP Komunala Radgona, d.o.o.

Zimska služba v tem delu zajema predvsem pluženje in posipavanje javnih površin in mestnih
ulic, ročno čiščenje snega, posip in odstranjevanje posipnega materiala, dežurstvo in ostala nujno
potrebna dela. V letu 2013 smo s sprejetim proračunom namenili za javno snago (zimsko službo)
sredstva v višini 81.775,52 eur. Porabili smo 81.765,52 eur, kar pomeni 100% realizacijo.
PP130206- Tekoče vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni
Tekoče vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni zajema krpanje udarnih jam, manjša popravila
na kanalih in robnikih, košnjo bankin, postavitev vertikalne prometne signalizacije in barvanje
horizontalne prometne signalizacije.
Na postavki smo zagotovili sredstva v višini 20.000,00 eur in jih porabili v višini 17.069,93 eur,
kar predstavlja 85,4% realizacijo.
PP130207- Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije – letno vzdrževanje
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba za izvajanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in zimske službe na občinskih
cestah v Občini Gornja Radgona, št. 438/2006-P z dne 10.10.2006, sklenjena z JP Komunala Radgona, d.o.o.

Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije zajema grediranje makadamskih cest in
gramoziranje, čiščenje jarkov, novi izkop jarkov, čiščenje zamašenih propustov in jaškov kot
posledica zime, izgradnjo novih propustov, popravilo bankin s porezom bankin, čiščenje muld ijn
kanalet, gradnjo novih betonskih kanalet, položitev travnih plošč na bankinah in brežinah,
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postavitev odbojne ograje, zabijanje lesenih pilotov, asfaltiranje udarnih jam in posedkov,
postavljanje novih prometnih znakov ali zamenjavo dotrajanih prometnih znakov, košnjo trave po
bankinah in brežinah, obrez motečih vej ob cestah, obnovitev talnih označb na območju Občine
Gornja Radgona. V letu 2013 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 186.185,41 eur.
Porabili smo 49,5% razpoložljivih sredstev, kar pomeni nominalno 175.849,13 eur.
PP130208- Tekoče vzdrževanje gozdnih cest
Dela, ki se opravljajo na gozdnih cestah so gramoziranje, grediranje, košnja, popravilo
propustov,… Vzdrževanje gozdnih cest je v letu 2013 potekalo po programu, ki ga je pripravil
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, KE Radenci. V letu 2013 smo za
tekoče vzdrževanje gozdnih cest zagotovili sredstva v višini 15.500,00 eur. Porabili smo jih v
višini 14.843,92 eur, kar pomeni 95,8% realizacijo.
PP130210- Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije – zimska služba
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba za izvajanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in zimske službe na občinskih
cestah v Občini Gornja Radgona, št. 438/2006-P z dne 10.10.2006, sklenjena z JP Komunala Radgona, d.o.o.

Stroški zimske službe pomenijo stroške postavljanja snežnih kolov in prometne signalizacije,
dežurstvo in pregled cest v zimskem času, pluženje ter posipavanje cest, odstranitev podrtih
dreves, čiščenje ostankov posipnega materiala,…
V občinskem proračunu 2013 smo na postavki zagotovili in porabili sredstva v višini 354.970,39
eur. Sezona zimske službe se je začela že konec meseca oktobra 2012 s posipom zaradi sneženja
(uradno se začne zimska služba izvajati 15. 9. 2012, konča pa 15. 3. 2013). December 2012 in
marec 2013 sta bila približno enaka glede posipa in pluženja, cenovno že močna, najbolj kritična
pa sta bila januar 2013 in februar 2013 z večdnevnim sneženjem zaporedoma. Zimske razmere so
bile še v prvi polovici aprila 2013, ko je močno snežilo. Vsega skupaj je bilo 39 akcij pluženja in
posipa. Skupna količina zapadlega snega je bila 247 cm (merjeno Očeslavci). Največji strošek je
predstavljal posipni material in sicer 34%, akcija posipa 18%, akcija posipa in pluženja 15%,
akcija pluženja 21% in pripravljalna in zaključna dela 12%.
PP1302122- Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- letna služba
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba za izvajanje gospodarske javne službe javna snaga, čiščenja javnih površin za pešce, zelenih površin v
mestu Gornja Radgona, št. 439/2006-P z dne 10.10.2006, sklenjena z JP Komunala Radgona, d.o.o.

Javna snaga zajema predvsem čiščenje in košnjo javnih površin, obrezovanje dreves in živih mej,
zasajevanje in zalivanje cvetličnih korit, zalivanje mladih dreves, odstranitev odpadlega listja ipd.
V letu 2013 smo zagotovili sredstva v višini 198.668,00 eur in porabili 171.346,54 eur ter dosegli
86,3% realizacijo. Poleg storitev javne snage, ki jih na podlagi pogodbe zagotavlja JP Komunala
Radgona, d.o.o., se na postavki evidentirajo tudi stroški električne energije, vode in komunalnih
storitev, najemnin WC kabin in drugih operativnih odhodkov, ki v letu 2013 pomenijo sajenje
dreves. V letu 2013 se je na Mladinski ulici, Partizanski cesti in Trgu svobode zasadilo 19 novih
dreves, na igralih na Tratah pa so se popravile obrobe in zamenjalo lubje. Prav tako se je ponovno
usposobila fontana na Trgu svobode.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
PP130209- Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
V letu 2013 smo za investicijsko vzdrževanje rezervirali sredstva v višini 96.814,59 eur in jih
porabili v višini 80.760,94 eur, kar pomeni 83,4% realizacijo. Sredstva smo porabili za:
- zamenjavo propusta na cesti JP606311 Plitvički Vrh,
- zamenjavo obstoječega propusta čez cesto LC388072 Sp.Ivanjci-Negova,
- zamenjavo propusta na cesti JP605681 Ivanjševci,
- sanacijo ceste JP605221 Hercegovščak,
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ureditev odvodnjavanja na JP606481 Lomanoše-domačija Vogrinec,
sanacija plazu na cesti LC203021 v Negovi,
preplastitev LZ 105091 Kocljeva ulica v Gornji Radgoni,
obnovitev pločnika na Porabski ulici v Gornji Radgoni,
obnovitev pločnika na Mladinski ulici v Gornji Radgoni,
preplastitev LC 203021 Ihova-Negova.

PP1302102- Modernizacija JP 605601 Orehovci-Kurbus-Škrlec
Cesta poteka v delu naselja Ptujske Ceste in v delu Črešnjevec. Prvi del ceste poteka delno v
vzponu, kar predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v
poletnih mesecih. Drugi del ceste je ravninski, potrebno je urediti odvodnjavanje z izgradnjo
meteorne kanalizacije. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno
odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in propusti. Dolžina ceste je 470 m.
V letu 2013 smo za modernizacijo ceste Orehovci-Kurbus-Škrlec namenili sredstva v višini
56.259,32 eur in jih porabili v višini 56.259,32 eur.
V mesecu maju je bil objavljen razpis javnega naročila na Portalu javnih naročil. V začetku
meseca junija je bilo odpiranje prispelih ponudb. V mesecu juliju je bil izbran najugodnejši
ponudnik za modernizacijo omenjene ceste, v mesecu juliju je sledil podpis pogodbe z izvajalcem
SGP Pomgrad d.d. Izbran je bil tudi nadzorni – Ivan Ipša s.p. Z gradnjo se je pričelo meseca
avgusta in dokončalo v mesecu septembru. Ob modernizaciji so bila izvedena naslednja dela:
ureditev meteorne kanalizacije s propusti, izvedba spodnjega ustroja, izvedba zgornjega ustroja z
izvedbo asfalta, mulde, bankine, ureditev brežin z odstranitvijo drevja in grmovja in prometna
signalizacija. Opravljen je bil kvalitetni pregled meseca novembra. Izvesti se še mora geodetska
odmera.
PP1302103- Modernizacija LC 104051 G.Radgona- Norički Vrh
Lokalna cesta je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano
odvodnjavanje, glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna predvsem na začetku, saj ni
pločnikov). Celotna dolžina ceste je 3076 m. Cesta je razdeljena na štiri dele (prvi del v dolžini
510m je v Noričkem Vrhu, drugi, tretji in četrti del pa je preostanek v skupni dolžini 2566m).
Za modernizacijo ceste G.Radgona-Norički Vrh-Police, smo v letu 2013 zagotovili sredstva v
višini 186.000,00 eur in jih porabili v višini 184.752,75 eur.
V mesecu marcu je bil objavljen razpis javnega naročila na Portalu javnih naročil. V začetku
meseca maja je bilo odpiranje prispelih ponudb za I. in II. fazo. V letu 2013 se je izvajala I. faza.
Konec meseca maja je bil izbran najugodnejši ponudnik za modernizacijo omenjene ceste, v
mesecu juniju je sledil podpis pogodbe z izvajalcem Komunala Sl. gorice d.o.o. iz Lenarta. Izbran
je bil tudi nadzorni – Ivan Ipša s.p. Z gradnjo se je pričelo konec meseca junija in dokončalo v
mesecu decembru. Ob modernizaciji so bila izvedena naslednja dela: ureditev meteorne in
fekalne kanalizacije s propusti, izvedba spodnjega ustroja, izvedba zgornjega ustroja z izvedbo
asfalta pločnikov in ceste, mulde, robniki, izgradnjo opornih betonskih zidov in betonskih
parapetov, bankine, ureditev brežin, javno razsvetljavo in prometna signalizacija.
PP1302105- Modernizacija JP 606051 Ivanjski Vrh-Kukovec
Cesta poteka v delu naselja Ivanjski Vrh in je ravninska. Dolžina ceste je 370 m. Za
modernizacijo ceste Ivanjski Vrh- Kukovec smo namenili sredstva v višini 42.000,00 eur in jih
porabili v vrednosti 41.786,89 eur.
Konec meseca maja je bilo izvedeno javno naročilo male vrednosti - zbiranje ponudb. Sledilo je
odpiranje ponudb v mesecu juniju. V mesecu juniju je bil izbran najugodnejši ponudnik za
modernizacijo omenjene ceste. V začetku meseca julija je sledil podpis pogodbe z izvajalcem
Asfalti Ptuj d.o.o. Izbran je bil tudi nadzorni – Ivan Ipša s.p. Z gradnjo se je pričelo v mesecu
juliju in dokončalo konec meseca avgusta. Ob modernizaciji so bila izvedena naslednja dela:
ureditev odvodnjavanja z izkopom obcestnih jarkov, izvedba spodnjega ustroja, izvedba
zgornjega ustroja z izvedbo asfalta, asfaltne mulde, propustov, kanalet, ureditev bankin in
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prometna signalizacija. Opravljen je bil kvalitetni pregled v mesecu oktobru. Izvesti se še mora
geodetska odmera.
PP1302107- Modernizacija LC 104031 Sp.Ščavnica (Hari, Šinko)
Modernizacija ceste LC104031 Sp.Ščavnica (Hari, Šinko), je v rebalansu proračuna za leto 2013
zamenjala modernizacijo LC 104041 Sp.Ščavnica (Stara šola) in JR. Modernizacija LC104031 je
bila potrebna zaradi katastrofalnega dela vozišča, ki ga ni več mogoče vzdrževati.
V mesecu maju je bil objavljen razpis javnega naročila na Portalu javnih naročil. V začetku
meseca junija je bilo odpiranje prispelih ponudb. V mesecu juliju je bil izbran najugodnejši
ponudnik za modernizacijo omenjene ceste, v mesecu juliju je sledil podpis pogodbe z izvajalcem
SGP Pomgrad d.d. Izbran je bil tudi nadzorni – Ivan Ipša s.p. Z gradnjo se je pričelo meseca
avgusta in dokončalo v mesecu oktobru. Ob modernizaciji so bila izvedena naslednja dela:
ureditev meteorne kanalizacije, izvedba spodnjega ustroja, izvedba zgornjega ustroja z izvedbo
asfalta, mulde, bankine, cestni robniki, kanalete, zamenjava obstoječega propusta na cesti z
novim montažnim, postavitvijo odbojne ograje in postavitvijo prometna signalizacija. Opravljen
je bil kvalitetni pregled meseca novembra. Izvesti se še mora geodetska odmera.
PP130211- Modernizavija JP 605791 Negova-Lokavci (Pucko)
Cesta poteka skozi del naselja Lokavci in je povezovalna. Večji del ceste poteka v vzponu, kar
predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih.
Dolžina ceste je 700 m.
Za investicijo smo namenili sredstva v višini 89.155,48 eur in jih porabili v višini 88.845,41 eur.
V mesecu maju je bil objavljen razpis javnega naročila na Portalu javnih naročil. V začetku
meseca junija je bilo odpiranje prispelih ponudb. V mesecu juliju je bil izbran najugodnejši
ponudnik za modernizacijo omenjene ceste, v mesecu juliju je sledil podpis pogodbe z izvajalcem
Legartis d.o.o. iz Lendave. Izbran je bil tudi nadzorni – Ivan Ipša s.p. Z gradnjo se je pričelo
meseca julija in dokončalo v mesecu avgustu. Ob modernizaciji so bila izvedena naslednja dela:
ureditev meteorne kanalizacije s propusti in izkopi obcestnih jarkov, izvedba spodnjega ustroja,
izvedba zgornjega ustroja z izvedbo asfalta, asfaltne mulde, kanalet, bankine, ureditev brežin z
odstranitvijo drevja in grmovja in prometna signalizacija. Opravljen je bil kvalitetni pregled
meseca septembra. Izvesti se še mora geodetska odmera.
PP1302129- Modernizacija JP 605504 Črešnjevci Drobec
Cesta poteka v delu naselja Črešnjevci. Cesta je ravninska, zaradi majhnega naklona prihaja pri
večjih nalivih do težav z odvodnjavanjem meteornih voda.
Za investicijo smo namenili sredstva v višini 16.450,00 eur in jih porabili v višini 16.184,91 eur.
Konec meseca maja je bilo izvedeno javno naročilo male vrednosti - zbiranje ponudb. Sledilo je
odpiranje ponudb v mesecu juniju. V mesecu juniju je bil izbran najugodnejši ponudnik za
modernizacijo omenjene ceste. V začetku meseca julija je sledil podpis pogodbe z izvajalcem
Asfalti Ptuj d.o.o. Izbran je bil tudi nadzorni – Ivan Ipša s.p. Z gradnjo se je pričelo konec
meseca avgusta in dokončalo v mesecu septembra. Ob modernizaciji so bila izvedena naslednja
dela: ureditev odvodnjavanja z izvedbo meteorne kanalizacije, izvedba spodnjega ustroja, izvedba
zgornjega ustroja z izvedbo asfalta, kanalet, ureditev bankin in prometna signalizacija. Opravljen
je bil kvalitetni pregled v mesecu oktobru. Izvesti se še mora geodetska odmera.
PP1302133- Modernizacija JP 605661 Ivanjševski Vrh-Rovtar-Križa (Vučak)
Postavka se je v proračun dodala z rebalansom proračuna za leto 2013 in sicer zaradi tega, ker so
bili občani sami pripravljeni sofinancirati modernizacijo ceste v vrednosti 14.000,00 eur.
V mesecu oktobru je bilo izvedeno javno naročilo male vrednosti - zbiranje ponudb. Sledilo je
odpiranje ponudb. Prav tako je v mesecu oktobru bil izbran najugodnejši ponudnik za
modernizacijo omenjene ceste. Konec meseca oktobra je sledil podpis pogodbe z izvajalcem
Komunala Sl. gorice d.o.o. iz Lenarta. Izbran je bil tudi nadzorni – Ivan Ipša s.p. Z gradnjo se je
pričelo konec meseca oktobra. Zaradi neugodnih vremenskih razmer v mesecu novembru (obilo
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dežja), je bilo odločeno, da se asfaltiranje izvede v spomladanskih mesecih. V letu 2013 so bila
izvedena naslednja dela: zemeljska dela z izkopom brežin in spodnjega ustroja. odstranitev
motečega drevja in izgradnja propustov.
PP130266- JP 704721 Trotkova – Negovski Vrh - Štajngrova
Cesta poteka v naselju Negovski Vrh in meji na sosednjo občino Benediktm, poteka v hribovitem
delu naselja Negovski Vrh, kar predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob
večjih nalivih v poletnih mesecih.
Za modernizacijo ceste smo v letu 2013 namenili sredstva v višini 65.000,00 eur.
Gre za nadaljevane investicije iz leta 2012. Glavni izvajalec Asfalti Ptuj d.o.o. in njegov partner
Legartis d.o.o. sta z deli nadaljevala v mesecu maju in dela dokončala v mesecu juniju. Ob
modernizaciji so bila izvedena naslednja dela: ureditev odvodnjavanja z izkopom obcestnih
jarkov, izvedba spodnjega ustroja, izvedba zgornjega ustroja z izvedbo asfalta, asfaltne mulde,
propusti, kanalete, ureditev bankin, odstranitev motečega drevja in prometna signalizacija.
Opravljen je bil kvalitetni pregled v mesecu juliju. Izvesti se še mora geodetska odmera.
PP130298- JP 604951 G.Radgona- Lackova ulica
Cesta poteka v mestu Gornja Radgona in je bila ena redkih neasfaltiranih mestnih ulic. Dolžina
ceste je 64 m. Za modernizacijo smo namenili sredstva v višini 17.500,00 eur.
Konec meseca maja je bilo izvedeno javno naročilo male vrednosti - zbiranje ponudb. Sledilo je
odpiranje ponudb v mesecu juniju. V mesecu juniju je bil izbran najugodnejši ponudnik za
modernizacijo omenjene ceste. V začetku meseca julija je sledil podpis pogodbe z izvajalcem
Asfalti Ptuj d.o.o. Izbran je bil tudi nadzorni – Ivan Ipša s.p. Z gradnjo se je pričelo konec
meseca avgusta in dokončalo v mesecu septembra. Ob modernizaciji so bila izvedena naslednja
dela: ureditev odvodnjavanja s sanacijo obstoječe meteorne kanalizacije, izvedba spodnjega
ustroja, izvedba zgornjega ustroja z izvedbo asfalta, asfaltne mulde, robniki, ureditev bankin in
prometna signalizacija. Opravljen je bil kvalitetni pregled v mesecu oktobru. Izvesti se še mora
geodetska odmera.
PP130299- LC 104 041 Sp.Ščavnica (stara šola) in JR
V rebalansu proračuna za leto 2013 je postavko PP130299 zamenjala postavka PP1302107Modernizacija LC 104031 Sp.Ščavnica (Hari,Šinko).
Kljub temu v letu 2013 na postavki evidentiramo stroške, ki so nastali že v prvi polovici leta, se
pravi do rebalansa proračuna in sicer v višini 5.024,72 eur. Gre za stroške izvedbe javnega
naročila v vrednosti 1.320 eur in gradbena dela ob izgradnji pločnika 3.704,72 eur.

13029003- Urejanje cestnega prometa
PP1302132- Izgradnja avtobusnih postajališč
V proračun za leto 2013 smo uvrstili postavko izgradnje avtobusnih postajališč z zagotovljeno
vrednostjo 13.075,50 eur. V prvem polletju 2013 smo s strani krajevne skupnosti zbrali predloge
za postavitev le-teh, vendar sredstev nismo porabljali.

13029004 - Cestna razsvetljava
PP130250 - Javna razsvetljava
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba o najemu oporišč nizkonapetostnega omrežja in vzdrževanja omrežij za potrebe javne razsvetljave v
občini Gornja Radgona, št. 34/2013-P z dne 24.01.2013, podpisana s podjetjem Elektro Maribor d.d.
- Pogodba o vzdrževanju javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona, št. 4/2006-P +aneks št. 7 z dne
13.12.2012, podpisana s podjetjem EP, d.o.o.

Stroški javne razsvetljave zajemajo stroške porabljene električne energije in stroške tekočega
vzdrževanja podjetja EP-elektro in gradbene storitve d.o.o.
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V letu 2013 smo namenili za stroške električne energije vrednost 90.009,02 eur in za tekoče
vzdrževanje znesek v višini 70.000,00 eur. Letna realizacija znaša 79,4%, kar pomeni, da smo
porabili 77.206,44 eur za stroške električne energije, 49.581,07 eur za stroške vzdrževanja in
1.544,45 eur za najem oporišč nizkonapetostnega omrežja.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
PP130690 – Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS
Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba za izdelavo PZI za izgradnjo odprtega širokopasnovnega omrežja, št. 176/2011-P z dne 20.06.2011,
sklenjena s podjetjem Elmitel, d.o.o.
- Pogodba o izvajanju notarskih storitev za leto 2013, št. 1/2013-P z dne 03.01.2013, sklenjena z notarko Hojs
Danico
- Naročilnica 76/2013-s z dne 11.04.2013, izdana podjetju PET-N, Jože Novak, s.p.
- Gradbena pogodba št. 66/2013-P z dne 29.03.2013, sklenjena s podjetjem GVO, d.o.o.
- Pogodba za izvajanje strokovnega nadzora, št. 65/2013-P z dne 19.03.2013, sklenjena s podjetjem ELMITEL,
d.o.o.

Projekt »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova,
KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica« je projekt Občine Gornja Radgona, ki se je izvajal
na območjih treh krajevnih skupnosti, kjer so problemi z dostopnostjo do širokopasovnih storitev
največji, in sicer krajevne skupnosti Negova, Spodnji Ivanjci in Spodnja Ščavnica.
Sredstva za izvedbo projekta je Občina Gornja Radgona pridobila iz sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v okviru 3. razvojne osi, ukrep 321 Osnovne
storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo.
Cilj ukrepa 321 je s podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij
omogočiti enake možnosti dostopa do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrežje podeželskim
prebivalcem in gospodarskim subjektom. To je zlasti pomembno na območjih, kjer so t.i. bele
lise, katere predstavljajo območja, kjer širokopasovno omrežje ni omogočeno, oziroma območja,
kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem
območju že obstajajo posamezni širokopasovni priključki in območja, za katera je na dan objave
javnega razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Z vzpostavitvijo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v KS Negova, KS
Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica, se bodo v občini Gornja Radgona odprle nove možnosti
za inovacijo in kreativnost na podeželju, prebivalcem pa kakovostnejše življenje.
V letu 2013 smo za investicijo namenili sredstva v višini 1.364.377,80 eur in jih porabili v višini
1.205.732,99 eur. Projekt je bil v letu 2013 zaključen. Končana so bila vsa gradbena dela, izbran
je bil upravljavec odprtega širokopasovnega omrežja ter na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
oddan zahtevek za izplačilo sredstev vseh upravičenih stroškov v višini 1.223.652,56 EUR iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V začetku leta 2014 so se na omrežje začele
priklapljati prve bele lise.

14 - GOSPODARSTVO
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
PP140291 - sofinanciranje razvoja malega gospodarstva
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 33/07 z dne 01.07.2007)

Na osnovi Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči, ima Občina v svojem Pravilniku
navedeno financiranje določenih ukrepov za pomoč malemu gospodarstvu v obdobju od 2007 –
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2013. V letu 2013 so za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva namenjena sredstva v višini
20.000,00 eur. Od meseca maja do meseca avgusta 2013 je potekal javni razpis za malo
gospodarstvo. Namen javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje
zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve, pospeševanje zaposlovanja oseb, ki se težje zaposlijo
oziroma oseb, ki se prvič zaposlijo ter za spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah
v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev
potencialnim kupcem. Ker so bila namenska sredstva za razpis še na razpolago, se je meseca
novembra pripravil ponovni javni razpis za vse ukrepe. Tako so se iz proračuna v letu 2013
sofinancirale tri nove samozaposlitve, pomoč pri subvencioniranju obrestne mere za bančni
kredit se je subvencionirala enemu upravičencu, dvema podjetjema se je subvencioniralo
sodelovanje na sejmih v državi. Obveznosti za izplačila so se v celoti prenesla v leto 2014.

14039001 - Promocija občine
PP140303 - Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu
Za promocijo občine na mednarodnem Kmetijsko živilskem sejmu AGRA smo zagotovili in
porabili sredstva v višini 2.500,00 eur. Organizacijo in razporeditev vseh prireditev na sejmu, v
predhodnem dogovoru z županom, je izvedel javni zavod Kultprotur Gornja Radgona. Program
aktivnosti na sejmu ter financiranje se je urejalo z medsebojno pogodbo.
PP140321- Lisjakova struga
Na postavki smo v letu 2013 zagotovili sredstva v višini 10.000,00 eur in jih porabili v višini
4.920,00 eur. V okviru te postavke se je izdelala projektna dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja PGD za obnovo vodnega mlina za prikaz rabe vode – hidroenergije –
recepcija, turistična mini elektrarna, ki se nahaja na začetku vhoda v Lisjakovo strugo.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
PP140305 - Projekt "SKUPAJ"
Izvedbeni projekt na območju občine Gornja Radgona obsega ureditev območje vhoda v mesto
Gornja Radgona – plato nad reko Muro, preoblikovanje nekdanjega mejno-policijskega območja
kot vstopnega mestnega portala, sestop do Mure in prostor za zadrževanje ob Muri, poletni oder s
privezom za čolne, oblikovanje prostora in zasaditev rastlin, kot dopolnilo k že obstoječim
elementom, s sedalnimi elementi, promenada ob Muri z obnovljenim obrežnim zidom v
posameznih odsekih in točkovnimi dostopi do brežine.
V letu 2013 smo za izvedbo projekta zagotovili in porabili sredstva v višini 42.797,36 eur.
V okviru projekta je bil v letu 2013 končan postopek za prenos nepremičnin na območju bivšega
mejnega prehoda v Gornji Radgoni v last Občine Gornja Radgona. Izdelana sta bila projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo za območje vhoda v mesto Gornja
Radgona. Prav tako je bil izdelan investicijski program. Na podlagi vsega tega je bilo v mesecu
avgustu pridobljeno gradbeno dovoljenje za vsa investicijska dela, ki se bodo izvajala na območju
vhoda v mesto.
Zaradi dolgotrajnih postopkov prenosa zemljišč je vodilni partner Občina Gornja Radgona prosil
za podaljšanje trajanja projekta, ki je bilo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo potrjeno do 31. 12. 2014.
V mesecu septembru se je začel postopek izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih
del, ki je do konca leta bil izveden do faze obveščanja o izbranem ponudniku.
Do konca meseca decembra so bila Občini Gornja Radgona na podlagi oddanih zahtevkov za
izplačilo s strani ministrstva izplačana vsa do tedaj zahtevana sredstva iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
PP140308- Turistična in druga prometna signalizacija
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Zakon o javnih cestah
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-

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

Na podlagi Zakona o javnih cestah in Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah, se ureja sistem obvestilnih tabel na javnih cestah. V letu 2013 se je dopolnil elaborat (Advertis
d.o.o.) in na novo so se postavile pozdravne table ob vstopu v območje Občine.

PP140309 - Drugi projekti
Drugi projekti zajemajo manjše projekte predvsem društev, za katere je potrebno občinsko
sofinanciranje ter pomoč pri izvedbi.
V letu 2013 so bila za ta namen planirana sredstva v višini 24.528 eur. Porabili smo jih v višini
22.795,35 eur, in sicer kot začasno finančno pomoč Turističnemu društvu Negova-Sp.Ivanjci za
predfinanciranje projekta »Grajski tabor Negova«, ki je ovrednoten v višini 26.406 eur in v višini
85% financiran s strani LAS Prlekija. Izvajanje projekta je razporejeno na dve leti:
- v letu 2013 bodo nastali stroški v vrednosti 21.528 eur,
- v letu 2014 bodo nastali stroški v vrednosti 4.878 eur.
Projekt spodbuja turizem in osvešča prebivalstvo o pomenu kulturne dediščine, prav tako ponuja
možnost promoviranja kraja, občine in celotne Prlekije z nastopom po Sloveniji in drugod. Poleg
tega preko delavnic za otroke prispeva k povezovanju kulturne dediščine in destinacij v kraju
Negova, t.j. turistično ponudbo grada, zeliščnega parka v Negovi ter v veliki meri pripomore k
dvigu ustvarjalnosti in kreativnosti otrok.
Projekt smo pomagali predfinancirati zaradi tega, ker društvo razpolaga z manjšimi finančnimi
sredstvi in tega samo ne bi zmoglo.
PP140314- Sofinanciranje programov v turizmu
V proračunski postavki so zajeti stroški za izvedbo treh tradicionalnih sejmov v Občini in sicer
Petrov in Leopoldov sejem v Gornji Radgoni ter Male maše v Negovi. Za namene kmečke tržnice
sta se iz postavke nabavili novi stojnici, izdelale so se tudi razglednice Občine Gornja Radgona.
V letu 2013 smo imeli za naštete aktivnosti na razpolago 6.000,00 eur. Porabili smo 3.590,63 eur,
kar pomeni 59,8% realizacijo.
PP140316- Sofinanciranje programov turističnih društev- razpis
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona(Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/08 z dne 01.06.2008)

Turistična društva so tako v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) kot
tudi v predlaganem Razvojnem načrtu in usmeritvah turizma 2007 – 2011, pomemben turistični
akter in partner pri razvoju turizma na lokalnem nivoju. Eden od virov financiranja turističnih
društev je tudi občinski proračun.
Do sredstev za sofinanciranje dejavnosti so po Pravilniku upravičena društva in turistična zveza,
ki imajo v svojem ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost.
V proračunu za leto 2013 so bila za sofinanciranje programov turističnih društev zagotovljena in
porabljena sredstva v višini 9.241,37 eur.
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 in Pravilnika o
sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona je bil v mesecu
maju 2013 objavljen javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v občini Gornja Radgona.
Po izboru programov in projektov za višino sofinanciranja na podlagi izpolnjevanja meril in
kriterijev ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov po Pravilniku so sredstva prejela
Turistično društvo Gornja Radgona, Turistično društvo Negova – Spodnji Ivanjci in Turistično
društvo Majolka.
PP140317- Pomurska turistična zveza- sofinanciranje
Pomurska turistična zveza (PTZ) je prostovoljna, nepolitična in nepridobitna društvena
organizacija, v katero se združujejo turistična društva, občinske in območne turistične zveze,
druge zveze in društva ter drugi deležniki, ki so pomembni za razvoj turizma z namenom in s
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ciljem pospeševati razvoj turizma v Pomurju. PTZ je učinkovita koordinatorka Pomurske
turistične ponudbe, ki promovira Pomurje kot sinhrono celoto oziroma Pomurje kot turistično
destinacijo z jasnim pozicioniranjem in celostnimi turističnimi produkti. S Pomursko turistično
zvezo ima Občina vsako leto sklenjeno pogodbo za sodelovanje glede na skupno dogovorjene
programe in aktivnosti. V proračunu za leto 2013 smo za tovrstno sofinanciranje zagotovili
sredstva v višini 800,00 eur in jih porabili v višini 733,00 eur.
PP140318- RRA Mura
Predmet sofinanciranja je izvajanje in spremljanje izvedbenega dela regionalnega razvojnega
programa za statistično regijo Pomurje, izvajanje finančnih spodbud in aktivnosti garancijske
sheme za Pomurje, promocija podjetništva in razvoja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij,
možnosti vključevanja sofinancerja v razvojne aktivnosti Pomurja, v planiranje prostorskega
razvoja Pomurja, v aktivnosti na področju razvoja podeželja, na področju razvoja človeških virov,
v projekte sofinancirane iz evropskih skladov in programov EU in podobno.
V letu 2013 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 2.500,00 eur in jih porabili 41,9%, kar
nominalno pomeni 1.046,48 eur.
PP140319- PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
V svojem finančnem načrtu za leto 2013 je Javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja
Radgona, na svoji odhodkovni strani načrtoval stroške v skupni vrednosti 198.506,00 eur in sicer:
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim (osnovne plače, sejnine, nagrade, odpravnine, regres za
dopust, regres za prehrano, povračila stroškov prevoza na delo, premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, prispevki delodajalca za soc.var.)- 119.586,00 eur,
2. Izdatki za blago, material, storitve, opremo (pisarniški material, časopisi, revije, strokovna
literatura, telefon, poštne storitve, čistila, voda in komunalne storitve, elektrika, reprezentanca,
stroški ogrevanja, varstvo pri delu, stroški vzdrževanja, izobraževanje, seminarji, investicijsko
vzdrževanje, nabava računalniške opreme,drobni inventar, dnevnice za službena potovanja,
kilometrina - 78.920,00 eur:
Na prihodkovni strani finančnega načrta, je zavod načrtoval naslednje prihodke:
- refundacija računovodskih uslug- 12.455,00 eur,
- prihodek za projekt SKUPAJ- 23.300,00 eur,
- prihodek za projekt JEM LOKALNO- 2.650,00 eur,
- prihodek za projekt »Jezero«- 26.330,00 eur in
- lastni prihodki- 6.000,00 eur.
Razliko med prihodki in odhodki v vrednosti 127.771,00 eur smo namenili iz proračuna za leto
2013 in sicer v naslednjih zneskih: Konto 413300-tekoči transferi v javne zavode-sredstva za
plače in druge izdatke zaposlenim- 113.805,05€. Konto 413302-tekoči transferi v javne zavodeza izdatke za blago in storitve- 13.965,95€ Realizacija proračuna za leto 2013 je 98%, kar
pomeni, da smo porabili sredstva v višini 125.161,99 eur, in sicer 111.196,04 eur za plače in
druge izdatke zaposlenim ter 13.965,95 eur za izdatke za blago in storitve.
Program dela zavoda se letno uskladi s pogodbo, in sicer za dela, kot so: kakovostna priprava
projektov, zagotovitev dodatnih finančnih sredstev iz različnih virov za potrebe projektov
ustanoviteljice ter drugih zainteresiranih, pomoč zainteresiranim pri pripravi razpisne
dokumentacije, predvsem v pripravi projektov za hitrejši in trajnosti razvoj območja. Javni zavod
pokriva razvoj štirih temeljnih področij, in sicer: gospodarstvo, človek in socialno okolje, razvoj
kmetijstva in podeželja ter okolje in prostor. Program dela vsebinsko pokriva vsa področja, ki so
zajeta tudi v Razvojnem programu Občine Gornja Radgona za obdobje 2009-2013.
PP140322- Ureditev prostorov arhiva za Carinsko izpostavo Murska Sobota
V zamenjavo za pridobljena zemljišča je potrebno urediti prostore arhiva za carinsko izpostavo
Murska Sobota in sicer vzpostavitev ogrevanja, vodovodne in elektro inštalacije, postavitev
zaščitne ograje in ureditev dostopa do prostorov arhiva. V proračunu za leto 2013 smo za ta
namen zagotovili sredstva v višini 10.000 eur in jih porabili v višini 2.501,17 eur. V okviru te
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postavke se je za objekt izvedel novi vodovodni priključek in ogrevanje z električnimi grelnimi
telesi ter preselitev sistema javljanja požara, varovanja in telefonske linije iz sosednjega objekta,
ki je bil prej v lasti carinske uprave.
PP140323- Izgradnja murske kolesarske poti
Regionalna razvojna agencija Mura je vodilni partner v projektu Mura-Drava.bike, ki se izvaja v okviru
projektov čezmejnega sodelovanja OP IPA SI-HR 2007-2013, pri izvajanju katerega pa kot pridružene
članice sodelujejo tudi vse občine, ki ležijo ob reki Muri.
Ena od ključnih projektnih aktivnosti partnerjev je bila določitev usklajenega in dokončnega poteka trase
kolesarske poti ob reki Muri, ki bo tako predstavljala osnovo za varno in privlačno kolesarjenje, ter na ta
način omogočala vzpostavitev atraktivne regijske turistične destinacije vzdolž celotnega področja. Plod
usklajenega dela RRA Mura in vseh pridruženih občin je tako javno podpisan dokument Sporazum o
sodelovanju pri vzpostavitvi Murske kolesarske poti, ki opredeljuje konsenzualni potek trase, kakor tudi
sporazumno zavezo vseh partnerjev, da bodo pri izvajanju svojih bodočih aktivnosti delovale v smeri
pozitivne podpore pri razvoju kolesarskega turizma v okviru Murske kolesarske poti. Dogovorjen potek
trase se navezuje na mrežo lokalnih oziroma regionalnih kolesarskih povezav.
Na podlagi opredeljenega poteka trase je RRA Mura pristopila k pridobitvi gradbene dokumentacije (IDP,
PGD in PZI) ter vseh soglasij, ki zadoščajo pogojem za pridobitev gradbenega dovoljenja, za odseke trase,
ki jih je potrebno obnoviti ali zgraditi na novo, pridružene občine pa so se zavezale, da bodo po svojih
najboljših močeh zagotovile potrebno podporo pri razvoju kolesarskega turizma ob reki Muri. Pridobljena
projekta dokumentacija predstavlja formalno osnovo za pristop k aktivnostim gradnje manjkajočih
odsekov, pri čemer gre za aktivnost, ki ni bila predvidena v sklopu projekta Mura-Drava.bike. S
projektnim predlogom izgradnje kolesarskih poti bi tako smiselno in vsebinsko uporabili rezultate projekta
Mura-Drava.bike.
Z izgradnjo manjkajočih delov trase in premostitvenih objektov ter s posodobitvijo obstoječih delov trase
bi se na področju celotnega področja 13-ih občin izoblikoval zaključen infrastrukturni projekt, ki bi
omogočal zasledovanje razvojnih, gospodarskih in turističnih ciljev regije. Potek trase se navezuje tako na
levi kot desni breg Mure in v svoji celovitosti predstavlja cca. 130 km urejenih kolesarskih poti, k
izgradnji katerih se bo pristopilo fazno, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in opredeljenimi
razvojnimi potenciali posameznih občin. Navkljub fazni izvedbi gradnje posameznih odsekov pa to ne
vpliva na celovitost oziroma zveznost kolesarske poti ob Muri. Gradnja odsekov bi potekala na način, da
se kvalitetno in varnostno nadgrajuje obstoječe stanje povezanih odsekov, v sklopu projekta je predvidena
izgradnja in ureditev naslednjih prometnih odsekov po posameznih občinah:
• Občina Apače: izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 580 m;
ureditev obstoječe makadamske poti v dolžini 420 m,; postavitev dveh info. tabel;
• Občina Gornja Radgona: izgradnja in ureditev kolesarske poti (asfaltiranje makadamske poti) v
dolžini 245 m; izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 2.960 m;
prometna ureditev poti.
• Občina Veržej: izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 3.661 m;
ureditev makadamske kolesarske poti v dolžini 43 m; prometna ureditev poti.
• Občina Križevci: izdelava idejnih projektov za sanacijo in ureditev Gajševskega jezera; izgradnja
makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 353 m.

Za obravnavani projekt smo v letu 2013 zagotovili sredstva v vrednosti 3.953,21 eur, katerih
nismo porabljali. Postavka ostaja torej nerealizirana.
PP140324 – Območni razvojni svet za območje Prlekije
V letu 2013 se je pristopilo k aktivnostim regionalne destinacijske organizacije »RDO Pomurje«
oziroma za sodelovanje pri pripravi strategije RDO in integralnega turističnega produkta.
Gre za aktivnosti namena dviga konkurenčnosti turističnega gospodarstva in pomena obmejnega
in čez mejnega prostora. V projekt je s strani Občine vključen zavod Kultprotur Gornja Radgona,
in sicer za vzdrževanje partnerstva znotraj države in za promocijo Občine. V sklopu sodelovanja
je zavod nastopal na sejmu Alpe Adria v Ljubljani.
V letu 2013 smo za tovrsten name zagotovili in porabili sredstva v višini 2.737,10 eur.
PP140325 – Razvoj blagovne znamke
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V proračun 2013 se je z rebalansom dodala postavka Razvoj blagovne znamke v vrednosti
3.000,00 eur. Občina Gornja Radgona je v sodelovanju z javnima zavodoma PORA Gornja
Radgona in KULTPROTUR Gornja Radgona oblikovala projekt z nazivom ZNAMKA ter ga
prijavila na razpis LAS Prlekija. Sam projekt se bo sicer uvrstil v proračun za leto 2014, medtem
ko so se v proračunu za leto 2013 zagotovila sredstva za začetek aktivnosti. Sredstva se niso
porabljala, kar pomeni, da postavka ostaja nerealizirana.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
PP150201 - Sanacija odlagališča Hrastje Mota
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- Dogovor o izvajanju aktivnosti na odlagališču nenevarnih odpadkov Hrastje Mota s podjetjem Saubermacher
Slovenija d.o.o.
- Odločba o zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Hrastje Mota

Gre za aktivnosti ki jih je potrebno izvesti predhodno pred zaprtjem odlagališča v Hrastje Moti,
da se zadosti obratovalnemu monitoringu na odlagališču, kjer so se do 15.9.2003 odlagali
komunalni odpadki iz gospodinjstev ter njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih
dejavnosti v občinah Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.
V navedenem projektu je Občina Gornja Radgona udeležena na podlagi delitvene bilance v
deležu 36,90 % ki ga kot takega sofinancira za opravljene storitve.
V proračunu za leto 2013 smo imeli za ta namen zagotovljena sredstva v višini 13.277,92 eur.
Porabili smo jih 74,8%, kar nominalno pomeni 9.930,32 eur.
V okviru aktivnosti gre za: izdelavo letnih poročil za Agencijo RS za okolje, merjenje nivojev
podzemnih voda, merjenje posedanja zemljišča, izvajanje obratovalnega monitoringa, izvajanje
deratizacije odlagališča, nujna vzdrževalna dela, koordiniranje aktivnosti, ter organizacijska in
druga tehnična opravila. Seveda pa velja omeniti, da tudi po zaprtju posameznega odlagališča
obstajajo določene aktivnosti in zaveze lokalne skupnosti v smislu sanacije nekega odlagališča.
PP150202 - Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci, d.o.o.
- Medobčinska pogodba za sofinanciranje CERO Puconci

Področje obvezne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave, obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov ali odstranjevanje komunalnih odpadkov ureja Odlok o ustanovitvi
javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bil sprejet v letu 2008, v letu
2010 pa noveliran.
V letu 2011 so se podpisale pogodbe z izbranimi izvajalci za Regijski center za ravnanje z
odpadki Pomurje – II. faza, ki se s strani vseh 27 pomurskih občin sofinancira v letih 2012-2014
na podlagi finančnega plana in finančnih sporazumov v skladu z Aneksom 5 k Medobčinski
pogodbi za sofinanciranje CERO Puconci ter odločbe št. KS OP ROPI/5/1/Puconci-2.faza/0, ki jo
je izdal SVLR. V celotni strukturi predstavlja delež za Občino Gornjo Radgono 7,738 %.
V letu 2013 so bila za sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci namenjena sredstva v
višini 93.960,21 eur in porabljena v višini 85.318,54 eur.
PP150205 - Zbiranje in ravnanje z odpadki- prevzem odpadne plastike Saubermacher
Slovenija
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki, sklenjena s
podjetjem Saubermacher Slovenija, d.o.o., št. 163/99-P z dne 16.08.1999; aneks št.1 z dne 10.12.2007; aneks
št.2 z dne 11.05.2009; aneks št.3 z dne 25.05.2009; aneks št.4 z dne 29.01.2010; aneks št.5 z dne 11.05.2010;
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aneks št.6 z dne 12.01.2011; aneks št.7 z dne 30.12.2011; aneks št.8 z dne 13.12.2013; aneks št. 9 z dne
13.12.2013

Na osnovi aneksa št. 9 h Koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje s
komunalnimi odpadki nam podjetje Saubermacher Slovenija mesečno zaračunava prevzem
odpadne plastike pri gospodinjstvih. Potrebno je zagotoviti tudi sredstva za razdelitev vrečk za
vsa gospodinjstva v občini. V proračunu za leto 2013 so bila za ta namen zagotovljena sredstva v
višini 30.022,99 eur in porabljena v višini 27.562,34 eur, kar pomeni 91,8% realizacijo.
PP150206 - Subvencioniranje cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali
odstranjevanja odpadkov- CERO Puconci
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 63/09)
- Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013

Na podlagi sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013, je le-ta za
gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne
dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona, znašala 20% in jo je občina mesečno nakazovala
izvajalcu gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov – podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
PP150203 – Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občine Gornja
Radgona
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Odločba organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Mure (2.sklop)- Občina Gornja Radgona«, št. 303-21/2012-27 z dne 02.08.2013;
- Pogodba o sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega omrežja pri operaciji OP ROPI: Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občina Gornja Radgona, št. 2330-13-730103 z dne 15.11.2013,
podpisana z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje;
- Pogodba o izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občina Gornja
Radgona: Izgradnja kanalizacijskega omrežja«, št. 310/2013-P z dne 11.09.2013, podpisana s podjetjem SGP
Pomgrad, d.d.;
- Pogodba o sofinanciranju izvedbe nadzora in strokovnega svetovanja pri operaciji OP ROPI: Odvajanje in
češčenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občina Gornja Radgona, št. 2330-14-730011 z dne
15.11.2013, podpisana z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje;
- Pogodba o izvedbi nadzora in strokovnega svetovanja pri izvedbi projekta v sklopu operacije "Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občina Gornja Radgona; št. 308/2013-P z dne 11.09.2013,
podpisana s podjetjem IEI, d.o.o.;
- Pogodba o sofinanciranju čistilne naprave Gornja Radgona pri operaciji OP ROPI: Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občina Gornja Radgona, št. 2330-14-730010 z dne 15.11.2013,
podpisana z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje;
- Pogodba o izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občina Gornja
Radgona: čistilna naprava Gornja Radgona, št. 309/2013-P z dne 11.09.2013, podpisana s podjetjem SGP
Pomgrad, d.d.;
- Pogodba o sofinanciranju ureditve platoja in prestavitve potoka Hercegovščak pri operaciji OP ROPI :
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občina Gornja Radgona, št. 2330-14-730013, z
dne 15.11.2013, podpisana z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje;
- Pogodba o izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2,sklop)- Občina Gornja
Radgona: Ureditev platoja in prestavitev potoka Hercegovščak, št. 307/2013-P z dne 11.09.2013, podpisana s
podjetjem Silva Bračko, s.p.;
- Pogodba o sofinanciranju izvedbe storitev obveščanja javnosti pri operaciji: OP ROPI: Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občinaa Gornja Radgona, št. 2330-14-730018 z dne 15.11.2013,
podpisana z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje;
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Pogodba o izvedbi storitev obveščanja javnosti pri izvedbi projekta v sklopu operacije "Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občina Gornja Radgona, št. 305/2013-P z dne 09.09.2013, podpisana s
podjetjem Frontal, d.o.o.

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure- 2.sklop« je predvidena
izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne
vode v občini Gornja Radgona, ki vključuje izgradnjo kanalizacijskega sistema v aglomeraciji ID
3064 Gornja Radgona in izgradnjo komunalne čistilne naprave Gornja Radgon. Po zaključku
projekta bo aglomeracija ID 3064 Gornja Radgona 97,7% opremljena z odvajanjem in čiščenjem.
Na centralno čistilno napravo Gornja Radgona bodo, poleg aglomeracije ID 3064 Gornja
Radgona (ta bo opremljena in priključena s projektom), ob zaključku projekta priključene tudi
naslednje aglomeracije : ID 3028 Gornja Radgona, ID 3081 Gornja Radgona, ID 3351 Lomanoše
in ID 3353 Lomanoše.
Projekt obsega izgradnjo 9.074,5m ločenega kanalizacijskega sistema, treh črpališč, treh
regulacijskih objektov in enega zadrževalnika ter izgradnjo centralne čistilne naprave Gornja
Radgona s kapaciteto 8.800 PE.
V okviru projekta bo na javni kanalizacijski sistem priključenih 900 prebivalcev, medtem ko bo v
ČN Gornja Radgona priključenih 5.189 novih PE.
V letu 2013 smo v mesecu avgustu pridobili Odločbo organa upravljanja o dodelitvi sredstev za
projekt, v mesecu septembru smo podpisali izvajalske pogodbe in v mesecu novembru z
Ministrstvom za kmetijstvo in okolje pogodbe o sofinanciranju.
Sama investicija se je pričela operativno izvajati v mesecu oktobru 2013, ko so se pričela
izvrševati prva gradbena dela v zvezi izgradnje platoja, kar je osnova za izgradnjo same čistilne
naprave.
V letu 2013 je bilo izvedenih dobrih 9% investicije, največja intenzivnost izvedbe celotnega
projekta pa se pričakuje v letu 2014 in 2015.
V proračunu za leto 2013 smo za projekt zagotovili sredstva v višini 1.852.572,36 eur in jih
porabili v višini 195.135,12 eur. Poraba zajema stroške priprave projektne dokumentacije
(58.841,27 eur) in stroške gradbenih del (136.293,85 eur), izvedene na podlagi Pogodbe o izvedbi
projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2,sklop)- Občina Gornja Radgona:
Ureditev platoja in prestavitev potoka Hercegovščak, št. 307/2013-P z dne 11.09.2013, podpisane
s podjetjem Silva Bračko, s.p..
PP150241- Najem montažne čistilne naprave na Tratah
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Najemna pogodba za ČN Trate, št. 104/2003-P z dne 02.06.2003, podpisana s podjetjem SGP-POMGRAD
Gradnje, d.o.o. + aneks št. 01/08 k pogodbi z dne 10.03.2008

V okviru te postavke se podjetju SGP Pomgrad plačuje mesečna najemnina za čistilno napravo na
Tratah. Prav tako se poravnavajo stroški električne energije, ki nastajajo na tem odjemnem mestu.
V proračunu za leto 2013 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 11.160,00 eur in jih
porabili v višini 11.130,00 eur, kar pomeni 99,7% realizacijo.
PP150242- Vzdrževanje čistilnih naprav
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba o vzdrževanju kontejnerske biološke čistilne naprave na Tratah v Gornji Radgoni- v letu 2013, št.
137/2013-P z dne 24.06.2013, podpisana s podjetjem JP Komunala Radgona, d.o.o.
- Pogodba o vzdrževanju biološke čistilne naprave v Negovi- v letu 2013, št. 138/2013-P z dne 24.06.2013,
podpisana s podjetjem JP Komunala Radgona, d.o.o.

Na obeh čistilnih napravah v Občini Gornja Radgona, to je montažna čistilna naprava na Tratah v
Gor. Radgoni in biološka čistilna naprava v Negovi, se vsako leto zaradi nemotenega delovanja
na podlagi sklenjenih pogodb s komunalnim podjetjem Komunala Radgona d.o.o. izvajajo
različna tekoča vzdrževalna dela in kontrole samega delovanja obeh naprav.
V letu 2013 smo za ta namen v proračunu zagotovili sredstva v višini 22.820,00 eur in jih porabili
63,5%, kar nominalno pomeni 14.491,63 eur.
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15059001- Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
PP150501- Negovsko jezero
Sonaravna in turistična oživitev jezera bo prispevala k ponovni vzpostavitvi biotske
raznovrstnosti zaščitenega območja (Krajinski park Negova in Negovsko jezero), k spodbujanju
trajnostnega upravljanja s podeželskimi viri, izobraževanju in ozaveščanju prebivalstva o pomenu
območja ter nove možnosti razvoja turizma.
Najpomembnejša ciljna skupina so lokalno prebivalstvo, pri čemer se bodo še posebej izpostavili
mladi vseh starosti. Lokalno prebivalstvo bo vključeno kot uporabnik revitaliziranega jezera.
Mladi so ključni za nadaljnji razvoj območja, za vzpostavljanje odgovornejšega odnosa do okolja
in potencialni izvajalci in koristniki nadaljnjega turističnega razvoja. Tretja ciljna skupina je
strokovna javnost s področja ekoremediacij, vodarstva in ohranjanja narave.
Glavne projektne dejavnosti, ki so podlaga za nastanek stroškov, so:
- vodenje projekta,
- delavnice,
- poletna šola,
- priprava, oblikovanje in tisk Kataloga revitalizacijskih pristopov ob Negovskem jezeru
ter publikacije
- promocija projekta
V letu 2013 smo za obravnavani projekt zagotovili sredstva v višini 26.332 eur in jih porabili v
višini 23.042,54 eur. Cilj projekta je bila torej priprava ustreznih podlag za sonaravno in
turistično oživitev Negovskega jezera. V sklopu projekta so bile organizirane tri oblike delavnic:
delavnice z lokalno skupnostjo, delavnice z mladimi ter delavnice za strokovno javnost s
področja ekoremediacij, vodarstva in turizma. Izvedla se je tudi poletna šola, na katero so bili
povabljeni študentje Pomurske regije in širše. Kot zbir vsega je bil izdelan Katalog
revitalizacijskih pristopov ob Negovskem jezeru s publikacijami, ki bo podlaga za nadaljnji
razvoj Negovskega jezera. Projekt se je zaključil v letu 2013.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
PP160205 - Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest
V letu 2013 smo nadaljevali z geodetskimi odmerami cest, ki se modernizirajo in tudi ostalih
cest, kjer se stanje na terenu ne ujema z mapno kopijo. Potrebno je bilo izvesti geodetske odmere
predvsem na cestah, ki potekajo po zemljiščih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
Za ta namen smo v letu 2013 namenili sredstva v višini 48.136 eur in jih porabili v višini
45.390,78 eur ali 94,3% sredstev veljavnega proračuna za:
- odmero ceste in parcelacijo JP605411 Police-Sp.Ščavnica,
- ureditev meje in parcelacija JP605602 Ptujska Cesta,
- odmera ceste in parcelacija JP605281, JP606005, JP606992,
- odmera ceste LK105171 Miklošičeva ulica,
- odmera ceste in parcelacija JP606542 Vodovodna ulica,
- ureditev meje in parcelacija LC104071 Črešnjevci-Zbigovci-Lastomerci,
- odmera ceste in parcelacija JP606121 Kunova,
- odmera ceste in parcelacija gozdne ceste 133394 Ivanjšica-Gomzi,
- odmera ceste in parcelacija LC203361 Brengova-Osek-Ločki Vrh-Negova,
- odmera ceste in parcelacija JP606121 Kunova, k.o. Kunova,
- izravnava meje med parcelama 1137/22 in 1137/23 k.o. Gornja Radgona,
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odmera ceste in parcelacija JP605311 Črešnjevci-Police,
odmera ceste in parcelacija JP605301 Črešnjevci-domačija Hamler-Rauter, k.o. Črešnjevci.

PP160213- Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki
V letu 2013 smo planirali sredstva za:
- overitev pogodb in ZK vložke za odmerjene ceste- 10.000 eur,
- razne geodetske odmere in cenitve nepremičnin- 45.000 eur,
- potrebe sklepanja notarskih pogodb, ki služijo v postopkih pridobivanja gradbenih
dovoljenj za dokazila o pravici graditve, če se nepremičnine kjer je predvidena izgradnja,
ne nahajajo v lasti Občine Gornja Radgona. Prav tako se v okviru navedene postavke
pojavljajo stroški zemljiškoknjižnih vpisov sklenjenih služnostnih in drugih vrst pogodb,
geodetskih izmer ter cenitev nepremičnin in morebitnih odškodnin lastnikom za posege v
njihova zemljišča- 12.000 eur.
Za ta namen smo v proračunskem letu 2013 namenili torej sredstva v skupni višini 89.071,07 in
jih porabili v višini 81.601,47 eur in sicer 7.447,55 eur za overitve pogodb za sklenitev služnosti
za izgradnjo dostopne poti, stroški sklenitve pogodb o menjavi zemljišč s podjetjem Arcont d.d.
in cenitve teh nepremičnin, overitve pogodb o razlastitvi za potrebe izgradnje prečrpališča v zvezi
z izvedeno sekundarno kanalizacijo v Podgradu in cenitev nepremičnin, overitve pogodbe o
razlastitvi zemljišč za potrebe prenosa zemljišča v last občine za izgradnjo ceste v Kunovi in
cenitev teh nepremičnin ter 74.153,92 eur za druge odhodke. Realizacija veljavnega proračuna je
torej 91,6%.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
PP160208 - Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
Na postavki smo v letu 2013 zagotovili sredstva v višini 97.290,77 eur in jih porabili v višini
87.835,87 eur in sicer :
- 2.352 eur za izdelavo okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje za OPN
občine Gornja Radgona,
- 6.912 eur za idejni projekt za obnovo OŠ Gornja Radgona,
- 600 eur za izdelavo izračuna potrebne moči za peč centralnega ogrevanja v OŠ Negova,
- 456 eur za izdelavo izkaza požarne varnosti za izvedene obsege na objektu OŠ Gornja Radgona,
- 3.360 eur za izdelavo idejne zasnove IDZ in projekta za izvedbo PZI za umestitev naprave SPTE
v energetski sistem v OŠ G.Radgona,
- 5.772 eur za izdelavo strokovne podlage za poselitev v Občini Gornja Radgona,
- 4.920 eur za izdelavo projektne dokumentacije za cesto JP 605151 Lomanoše-Police,
- 3.528 eur za hidrološko hidravlične analize Hercegovškega in Črešnjevskega potoka,
- 13.950 eur za izdelavo kart poplavne nevarnosti na območju OPN Gornja Radgona,
- 1.850 eur za izdelavo projektne dokumentacije za modernizacijo ceste JP605211 G.RadgonaHercegovščka-Zemljič,
- 750 eur za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo propusta na cesti LC 104031 v
Sp.Ščavnici,
- 1.812 eur za izdelavo spremenjene projektne dokumentacije PZI in ostale dokumentacije kot
priloga k 2.razpisu za energetsko obnovo javnih stavb- za objekt OŠ Gornja Radgona,
- 1.100 eur za izdelavo projektne dokumentacije za modernizacijo ceste JP 606361 Police-Kniplič,
- 240 eur za sekundarno kanalizacijo,
- 2.250,00 eur za gradnjo pločnika,
- 1.380,00 eur za izvedbo pregleda in izdelavo poročila o pregledu stanovanjskega objekta
Stavešinci 2a-Ljubec,
- 9.000,00 eur izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Lomanoše-Plitvički Vrh,
- 11.820,00 eur PZI projekt za izvedbo obnove OŠ Negova,
- 2.976,80 eur izdelava PZI za obnovo javnih WC-jev Lackova ulica,
- 6.912,00 eur izdelava idejnega projekta PZI dokumentacije obnove OŠ Gornja Radgona,
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- 4.212,00 eur izdelava projektne dokumentacije PZI in ostale dokumentacije kot priloga k razpisu
za energetsko obnovo javnih stavb za objekt OŠ Gornja Radgona,
- 1.683,07 drugi stroški.

16039001 - Oskrba z vodo
PP160211 - Sofinanciranje vodooskrbe SV Slovenije
Občina Gornja Radgona je na podlagi podpisane pogodbe vključena z ostalimi 13 občinami SV
Slovenije v pilotni program izvajanja ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s
kemijskimi onesnaževali. Delež občine v tem programu znaša 2,63 %, ki predstavlja tudi osnovo
za obračunavanje nastalih stroškov oz. storitev.
Za program sofinanciranja vodooskrbe SV Slovenije smo v letu 2013 namenili sredstva v višini
33.879,36 eur in jih porabili 49,4%, kar pomeni nominalno 16.746,15 eur. Večji del izdatkov
pomeni pokrivanje 5% zadržanega dela sredstev.
PP160214- Najem prostora za vodovodno prečrpališče
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Najemna pogodba o najemu dela stanovanja št. 49/2012-P z dne 26.03.2012

Sredstva na postavki namenjamo plačilu najema kletnih prostorov stanovanjskega objekta, kjer se
nahaja vodovodno prečrpališče s črpalkami in hidroforom, preko katerega se oskrbuje s pitno
vodo iz javnega vodovodnega omrežja, naselje Hercegovščak.
V letu 2013 smo za tovrstni najem namenili sredstva v višini 1.314,66 eur in jih porabili v
vrednosti 600,00 eur in sicer za plačilo najemnine za obdobje od januar-junij 2013.
PP1603901 Izgradnja manjših vodovodov
Ker se pojavljajo nepričakovani izdatki za ureditev ustrezne preskrbe s pitno vodo iz javnega
vodovodnega omrežja- npr. velike težave s preskrbo iz lastnih virov, ki so pogosto oporečni,
izgradnja priključkov za posebno socialno ogrožene družine, ki sploh nimajo urejene ustrezne
preskrbe s pitno vodo, izboljšanje tlačnih razmer ali delne rekonstrukcije itd., smo v letu 2013 za
namen izgradnje manjših vodovodov zagotovili sredstva v višini 35.604,00 eur.
Sredstva smo porabili v vrednosti 29.794,97eur in sicer za izgradnjo vodovoda na tržnici v Gornji
Radgoni zaradi nastalega večjega defekta, izgradnja vodovoda Police- povezava in izvedba
prestavitve vodovoda na Ptujski cesti zaradi plazu.
PP160398 - Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja "Vodovodno
omrežje- sistem C"
Občina Gornja Radgona je ena izmed 9 pomurskih občin, ki je vključena v skupen projekt
»Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja, Vodovodno omrežjesistem C« ki zajema izgradnjo in zaščito vodnih virov, transportnega vodnega omrežja,
primarnega vodnega omrežja, sekundarnega vodnega omrežja ter gradnjo spremljajočih objektov.
V občini Gornja Radgona so v skupni pomurski projekt vključene izvedbe naslednjih vodovodov:
vodovod Mele, vodovod Simoničev breg 1 in Simoničev breg 2, vodovod Gornji Ivanjci,
prečrpališče Hercegovščak, vodovod kot sekundarni vodovodi in primarni vodovod Gornja
Radgona.
Za obravnavani projekt smo v letu 2013 zagotovili sredstva v višini 303.033,64 eur in jih porabili
v višini 302.967,64 eur. V vrednosti 266.611,15 eur smo predfinancirali odkup zemljišč za
potrebe izgradnje transportnih vodov in zemljišč za izgradnjo vodnega vira Podgrad in Segovci.

16039003 - Objekti za rekreacijo
PP160399 - Mestni park
Postavka zajema stroške vzdrževanja mestnega parka in sicer stroške dela (obrezovanje dreves,
košnja trave, čiščenje in odvoz odpadkov in odpadnega materiala), materialne stroške, stroške
vzdrževanja fontane ter strošek električne energije.
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V proračunu za leto 2013 smo zagotovili sredstva v višini 39.762,47 eur in jih porabili v višini
24.427,47 eur, kar predstavlja 61,4% realizacijo.

16039004 - Praznično urejanje naselij
PP160305 - Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin
Sredstva na postavki namenjamo vzdrževanju že obstoječih zelenih površin in zasaditvi novih,
zasaditvi in urejanju cvetličnih korit in cvetličnih gred v mestu Gornja Radgona ter ureditvi in
zasaditvi manjkajočih dreves v sklopu drevoreda v mestu Gornja Radgona.
Za vzdrževanje in zasaditev zelenih površin smo v letu 2013 namenili sredstva v višini 3.000 eur
in jih porabili v višini 2.584,38 eur in sicer za zasaditev cvetličnih gred v mestu, rondo v mestu
ter betonska korita ob večjih kulturnih spemenikih.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
PP160396 - Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona
Zakonska oz. pravne podlage:
- pogodba o najemu infrastrukture in izvajanju GJS št.: 437/2009-P z dne 31.12.2009, sklenjena z JP Komunala
Radgona, d.o.o.

Na podlagi pogodbe plačuje Občina Gornja Radgona javnemu podjetju Komunala Radgona,
d.o.o. subvencijo, ki se izračunava po predpisani metodologiji.
V letu 2013 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 46.000,00 eur in jih porabili v vrednosti
35.340,54 eur, kar pomeni 76,8% realizacijo postavke.
PP160399-1-Vzdrževanje in zavarovanje-vodovod in kanalizacija
Zakonska oz.pravne podlage:
- -zavarovalna polica Zavarovalnice Triglav z dne 29.11.2012

Postavka zajema stroške zavarovalnih premij za vodovod, katerim smo v letu 2013 namenili
sredstva v višini 34.060,74 eur ter stroške v zvezi nastalih okvar na vodovodnem omrežju,
katerim smo namenili sredstva v višini 70.000,00 eur. Porabili smo 97% predvidenih sredstev,
kar pomeni nominalno 100.946,31 eur in sicer za zavarovanja 32.466,34 eur in za stroške nastalih
okvar na vodovodih, 68.479,97 eur. V letu 2013 je bilo približno 70 okvar na vodovodnem
omrežju, predvsem zaradi dotrajanega omrežja.
PP160399-3- Izdelava katastra
Vodenje katastra sodi med obvezna opravila občin po vsej državi. V letu 2010 je Občine Gornja
Radgona naročila izdelavo elektronskega katastra, ki ga je izdelalo podjetje Terragis iz Ljubljane,
hkrati je nabavila računalniško opremo in ustrezne elektronske merilnike. V letu 2011 je podjetje
Komunala Radgona zaposlilo referenta za vodenje katastra z univerzitetno izobrazbo. V letu 2012
je podjetje Terragis pripravilo kataster in ga predalo podjetju Komunala Radgona, d.o.o. ter
Geodetski upravi R Slovenije. V tem obdobju se je referent za vodenje katastra usposabljal za
delo na samem katastru. Danes je nivo njegove usposobljenosti takšna, da lahko podjetje za
potrebe svojega lastnika izvede vse potrebne vnose, spremembe, kreira potrebne izpise, pripravlja
poročila in podobno. Da je slednje izjemno koristno, se je izkazalo v fazi izdelave projektov za
vodovodni sistem KRAK C in za kanalizacijsko omrežje vezano na centralno čistilno napravo,
kjer se je lastniku, predvsem pa samim načrtovalcem nudila konkretna podpora v detajlnem
načrtovanju. Obenem je podjetje pričelo z inventarizacijo drugih objektov v občinskem prostoru,
da bi lastnik in samo podjetje razpolagalo s tekočim stanjem in pregledom nad določenim javnim
premoženjem.
Uvedba lastnega katastra se ni zgodila zgolj zaradi nacionalnih določil na tem področju, ampak
gre za prispevek k aktualizaciji podatkov in informacij, zmanjševanju stroškov popravil,
skrajševanju časa odpravljanja defektov, standardizaciji vgradnih elementov ipd. V letu 2013 smo
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na postavki zagotovili sredstva v višini 20.000 eur, ki jih nismo porabljali, zato postavka ostaja
torej nerealizirana.
PP160399-4 Sofinanciranje malih čistilnih naprav
Projekt sistematičnega uvajanja malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) je podjetje
Komunala Radgona, d.o.o. zasnovala zaradi dejstva, ker bodo morali subjekti, ki ne bodo
priklopljeni na centralno čistilno napravo do leta 2017, vgraditi lastne ali male skupinske čistilne
naprave, s čimer se bo odpravil sedanji sistem greznic. Da bi prebivalstvu pomagali na tem
področju, smo predvideli pristop, razdeljen v dve fazi: fazo uvajanja in fazo izvedbe.
Prvo fazo namenjajo informiranju in svetovalni pomoči prebivalstva, da bi slednjemu pojasnili
zakonske direktive, mu predstavili rešitve (ozaveščanje in motivacija), olajšali izbiro med
množico rešitev in različnih vrst opreme (tehnično svetovanje) ter ga usmerjali k brezplačnim in
cenejšim virom sofinanciranja (finančno svetovanje in dogovarjanje o bonifikacijah na temo
večjih naročil).
V fazi izvedbe predvidevajo sodelovanje pri vgradnjah samih čistilnih naprav, kasneje pa pri
monitoringu in morda tudi pri servisu, če bodo za te namene usposobili delovno silo in se o
servisiranju dogovorili tudi z dobavitelji.
V letu 2013 smo namenili za sofinanciranje malih čistilnih naprav 10.000 eur in jih nismo
porabili. Osnovo za subvencije predstavlja namreč sprejeti pravilnik, ki bo v drugi obravnavi v
letu 2014.
160399-5- Dokapitalizacija JP Komunala Radgona, d.o.o.
Za podjetje Komunala Radgona, d.o.o. smo v proračunu 2013 namenili sredstva za sofinanciranje
nabave traktorja s priključki v vrednosti 15.100 eur. Sredstva nismo porabljali in postavka ostaja
nerealizirana.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
PP160540- Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti
Občine Gornja Radgona
+ aneks št. 95/2011-P z dne 29.03.2011
+ aneks št. 321/2011-A z dne 29.12.2011, sklenjeno s Stanovanjko komunalnim podjetjem Gornja Radgona,
d.o.o.

Postavka zajema:
- investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj, ki se izvaja tekom celega leta v sodelovanju z
upravniki stanovanj in poslovnih prostorov,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje večstanovanjskih hiš, ki se izvaja tekom celega leta v
sodelovanju z upravniki večstanovanjskih stavb,
- izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del v stanovanjih in
poslovnih prostorih, ki se izvajajo po potrebi v sodelovanju z upravniki stanovanj, poslovnih
prostorov in večstanovanjskih stavb
V proračunskem letu 2013 smo za ta namen zagotovili sredstva v skupni višini 181.761,33 eur.
Porabili smo jih v višini 169.743,71 eur, kar pomeni 93,4% realizacijo. Nastali so stroški
električne energije, porabe kuriv in stroški ogrevanja, porabe vode in komunalnih storitev,
zavarovanja, sodnih stroškov, tekom leta pa so se izvajala tudi manjša obnovitvena dela v praznih
stanovanjih pred vselitvijo novih najemnikov.
PP160542- Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti
Občine Gornja Radgona
+ aneks št. 95/2011-P z dne 29.03.2011
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+ aneks št. 321/2011-A z dne 29.12.2011, sklenjeno s Stanovanjko komunalnim podjetjem Gornja Radgona,
d.o.o.

Iz postavke se financirajo vsi posegi in vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah, ki so na
večstanovanjskih stavbah v solastnini vseh lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov in se
financirajo glede na odgovarjajoče deleže v načrtih etažne lastnine in zemljiški knjigi (vse
aktivnosti vodijo upravniki večstanovanjskih stavb.)
V letu 2013 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 12.000 eur in jih porabili v višini
11.496,43 eur, kar pomeni 95,8% realizacijo postavke.
Izvajanje posegov se je vršilo izključno preko upravnika Stanovanjsko komunalno podjetje
Gornja Radgona d.o.o. na podlagi sprejetih programov vzdrževanja posameznih večstanovanjskih
stavb in ob soglasju lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
PP160590 - Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti
Občine Gornja Radgona
+ aneks št. 95/2011-P z dne 29.03.2011
+ aneks št. 321/2011-A z dne 29.12.2011, sklenjeno s Stanovanjko komunalnim podjetjem Gornja Radgona,
d.o.o.
- Pogodba o upravljanju večstanovanjske hiše Mladinska 16, št. 280, z dne 22.03.1998, sklenjena s podjetjem
FISA, d.o.o.
- Pogodba o upravljanju večstanovanjske hiše Mladinska 18, št. 260, z dne 22.03.1998, sklenjena s podjetjem
FISA, d.o.o.
- Pogodbe o upravljanju za Porabsko ulico 8,10 in 12, št. 340,350,360 z dne 15.03.1999, sklenjene s podjetjem
FISA, d.o.o.
- Pogodba o upravljanju večstanovanjske hiše Mladinska 14, št. 270, z dne 22.03.1998, podpisana s podjetjem
FISA, d.o.o.

V skladu z 48. členom Stanovanjskega zakona mora imeti večstanovanjska stavba, ki ima več kot
dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, svojega upravnika. Upravnik je
pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje
večstanovanjske stavbe. Občina Gornja Radgona plačuje stroške upravljanja na podlagi pogodbe
o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v
lasti Občine Gornja Radgona.
Za stroške upravljanja smo v letu 2013 zagotovili in porabili sredstva v višini 60.764,20 eur.
PP160594 – Obnova kotlovnice na Mladinski 5 ter obnova toplovodov in podpostaj
Izvedla se je celovita obnova centralne kotlovnice na Mladinski 5 vključno z obnovo toplovodov
in vseh podpostaj. V sklopu obnove je bila izvedena tudi sprememba načina ogrevanja, oz. se je
spremenil energent ogrevanja (prej je bilo olje, sedaj je plin).
Na postavki smo zagotovili sredstva v višini 18.955,80 eur in jih porabili v višini 2.294,81 eur.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
PP170201- Nakup avtomatskega defibrilatorja
Iz postavke nakup avtomatskega defibrilatorja se je sofinancirala uporaba električne energije za
defibrilatorje, ki so nameščeni na privat objekte oz. na gasilski dom, nakup omarice za AED za
Spodnjo Ščavnico, izvedbe elektroinstalacijskih del za AED ter nakup dveh AED. Na območju
Občine Gornja Radgona je nameščenih 10 avtomatskih defibrilatorjev.
Občina Gornja Radgona je za nakup defibrilatorja dobila povrnjena donacijska sredstva v višini
4.600,00 EUR ostalo se je financiralo iz proračuna občine.
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PP170202 - Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G. Radgona
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju ureditve paradontološke ambulante, št. 77/2013-P z dne 26.03.2013, sklenjena z
Zdravstvenim domom Gornja Radgona

Zdravstveni dom Gornja Radgona je v letu 2012 uredil paradontološko ambulanto, operacijski
prostor, čakalnico ter skupni prostor za zobozdravstveni trakt. Vrednost investicije je razdeljena
na deleže občin. Dela v investiciji zajemajo medicinsko opremo, pohištveno opremo ter gradbena
dela. Zdravstveni dom Gornja Radgona zagotavlja iz svojih lastnih sredstev z ustanovitelji
dogovorjen 13,10% delež celotne investicije. Občina Gornja Radgona zagotavlja 42,89% delež
celotne investicije, kar pomeni nominalno 38.447 eur.
V prvi polovici leta 2013 smo Zdravstvenemu domu Gornja Radgona na podlagi pogodbe in
zahtevka nakazali sredstva v višini 37.839,83 eur.
PP170205 Sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu
Center za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor s priključenimi
Enotami za transfuzijsko dejavnost, EDT Ptuj in Murska Sobota, izvaja dejavnost preskrbe s
krvjo za področje severovzhodne Slovenije. Dejavnost preskrbe s krvjo obsega zbiranje krvi,
predelavo, testiranje in oskrbe s krvjo in krvnimi pripravki. Predpogoj za zagotavljanje zadostne
količine varne krvi je zadostno število zdravih krvodajalk in krvodajalcev. Novi avtobus za
odvzem krvi bo namenjen odvzemu krvi izven Centra – na nekaterih sedanjih terenih in številnih
novih lokacijah. Oprema avtobusa bo sodobna, kakovostna in v skladu s standardi in zahtevami
stroke, ker le na ta način lahko izpolnjujemo zakonsko obvezujoče zahteve kakovosti. Tako bo
možno v enem dnevu opraviti odvzem krvi na več lokacijah, na primer združevanje terenov z
nizkim številom krvodajalcev, kar danes pri racionalni organizaciji dela predstavlja veliko težav.
Pristop h Konzorciju za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na
terenu prispeva Občina Gornja Radgona 0,50 EUR na prebivalca. Predvideva se, da bi z
zbiranjem sredstev nabavili avtobus, UKC Maribor pa bi zagotovil sredstva za opremo.
Za sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu smo v letu 2013 zagotovili in
porabili sredstva v višini 4.300 eur.
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
PP170602- Cepljenje materničnega vratu za učenke osmih in devetih razredov
V letu 2013 smo za cepljenje materničnega vratu za učenke osmih in devetih razredov namenili
sredstva v višini 2.565 eur in tako dali možnost cepljenja tistim, ki to želijo. Sredstev nismo
porabljali. Postavka ostaja torej nerealizirana.
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
PP170710 - Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Občina Gornja Radgona mora v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju zavarovati brezposelne osebe, ki imajo na njenem območju stalno
prebivališče in niso zavarovane iz drugega naslova.
Za ta namen smo v letu 2013 zagotovili sredstva v višini 79.626,27 eur in jih porabili v vrednosti
79.570,87 eur. V letu 2013 je bilo mesečno cca. 230 upravičencev do pravice zdravstvenega
zavarovanja preko Občine Gornja Radgona. Prispevek, ki ga Občina Gornja Radgona mora
financirati v skladu z zakonom je znašal 30,32 EUR na posameznika.
17079002 - Mrliško ogledna služba
PP170720 - Mrliško ogledna služba
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
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Zakon o pokopaliških in pogrebnih dejavnostih ter o urejanju pokopališč

V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe mora Občina
Gornja Radgona za svoje občane kriti stroške pregledov in obdukcij ter prevoz na le-to. V letu
2013 smo za ta namen zagotovili in porabili sredstva v višini 13.373,73 eur. Opravljenih je bilo
23 mrliških ogledov, 12 prevozov na obdukcijo, 13 obdukcij.
Na podlagi Zakona o pokopaliških in pogrebnih dejavnosti ter o urejanju pokopališč je občina v
letu 2013 financirala iz proračuna 5 pogrebov, katere v skladu z omenjenim zakonom mora
financirati v primerih, če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Občina
ima nato pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001- Nepremična kulturba dediščina
PP180203 - Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona
Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba o izvedbi muzejskih del v okviru zaključne faze kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona, št.
308/2011-P z dne 01.09.2011+ aneks št. 1 z dne 14.08.2012+ aneks št. 2 z dne 30.05.2013, sklenjeni z JZ
PMMS,
- Gradbena pogodba za Špital, št. 226/2012-P z dne 14.07.2012 + aneks št. 1 z dne 21.03.2013+ aneks št. 2 z dne
30.05.2013+ aneks št. 3 z dne 24.06.2013, sklenjeni s podjetjem Milan Pintarič, s.p.
- Pogodba za strokovni gradbeni nadzor nad GOI deli pri izvedbi zaključne faze obnove kulturnega spomenika
Špital v Gornji Radgoni, št. 221/2012-P z dne 06.07.2012

Projekt »Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona« obravnava
postavitev stalne muzejske zbirke »Radgonski mostovi« (3 sklopi) s spremljajočimi dejavnostmi
(4 sklopi) in ureditev neposredne okolice starega Špitala.
Dokončanje obeh aktivnosti je vezano na zagotovitev funkcionalnosti infrastrukture in pridobitev
uporabnega dovoljenja, kar je med drugim cilj te operacije.
V letu 2013 smo za ta namen zagotovili in porabili sredstva v višini 600.739,60 eur. Projekt je
zajemal obnovo kulturnega spomenika Špital, v okviru katere se je izvedla dokončna ureditev
okolice in vzpostavitev muzejske zbirke vključno z njenim restavriranjem, kar je bila osrednja in
finančno največja aktivnost znotraj projekta, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
PP180206- Špital
Za tekoče vzdrževanje objekta Špital (storitve varovanja zgradbe, električna energija, poraba
kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, zavarovalne premije in druge operativni
odhodki) smo v letu 2013 zagotovili sredstva v skupni višini 10.000 eur in jih porabili v višini
6.950,60 eur, kar predstavlja 69,5% realizacijo postavke.
PP180207- Grad Negova
V letu 2013 smo vrednost stroškov za Grad Negova v proračunu 2013 zagotovili na podlagi
Izvedenskega mnenja o oceni obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja na objektu Grad v
Negovi in sicer v višini 54.580,00 eur. Za tovrstni namen smo porabili 15.215,73 eur, predvsem
za tekoče in obratovalne stroške na Gradu Negova.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
PP180304 - Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona
Sredstva v višini 45.353,00 eur so bila v proračunu za leto 2013 planirana za nerealizirani, vendar
planirani izdatek v proračunskem letu 2012. Podjetje Lesnina, d.o.o., je namreč zamudilo z
dobavo notranje opreme za knjižnico, kar je povzročilo tudi zamik izdaje računa in s tem
posledično valuto plačila. Podjetju Lesnina, d.o.o. smo zaradi zamude zaračunali zamudno kazen,
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zaradi česar so se nam prvotno predvideni stroški za notranjo opremo znižali. V letu 2013 smo
realizirali izdatek v višini 44.452,41 eur in sicer za nakup notranje opreme v knjižnici.
PP180305 - LU-knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke
Občina Gornja Radgona sofinancira kritje stroškov delovanja knjižnice v deležu 42,89 % od
skupno dogovorjenih osnov posredovanega finančnega načrta javnega zavoda.
Planirani stroški dejavnosti knjižnice za leto 2013 zajemajo stroške dela, materialni stroške in
sredstva za knjižnično gradivo.
V letu 2013 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 72.613 eur in jih porabili v znesku
61.278,22 eur, kar pomeni 84,4% realizacijo.
PP180306 – obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona – vračilo sredstev občinam
V postavki smo planirali vračila sredstev občinam Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici in Apače in
sicer v pripadajočih deležih iz naslova zaračunane zamudne kazni podjetju Lesnina, d.o.o.. V letu
2013 smo dosegli realizacijo v vrednosti 5.598,45 eur, saj smo omenjenim občinam zraven
pogodbene kazni vrnili tudi razliko, ki je nastala med predfinanciranim zneskom, ki je bil
zahtevan na podlagi pogodbe in končnim zaračunanim zneskom za nakup notranje opreme.
18039002 - Umetniški programi
PP180390- Zavod za kulturo, turizem in promocijo
Na podlagi finančnega načrta Zavoda za kulturo, turizem in promocijo, smo le-temu v
proračunskem letu 2013 zagotovili sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini
123.487,58 eur ter sredstva za izdatke za blago in storitve v višini 45.662,44 eur. Porabili smo
91% zagotovljenih sredstev, kar nominalno pomeni 169.150,02 eur.
18039003 - Ljubiteljska kultura
PP180330 - Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Občini Gornja Radgona
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti

V okviru proračunskih postavk se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dela plače zaposlene
osebe na JSRS za kulturne dejavnosti za izvajanje strokovnih nalog na področju kulture.
V letu 2013 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 8.370,00 eur in jih porabili v višini
7.555,03 eur, kar pomeni 90,3% realizacijo.
PP180331 - Sofinanciranje programov kulturnih društev
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture

Vsako leto se na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske
kulture dodelijo finančna sredstva društvom, ki delujejo na območju Občine Gornja Radgona.
Občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov.
Na javni razpis se je v letu 2013 prijavilo petnajst kulturnih društev iz Občine, ki so izpolnjevali
razpisane pogoje in prejeli sredstva kot pomoč pri delovanju in pri pripravi svojih projektov.
Občina tudi na tak način spodbuja in stimulira delovanje zelo razvite ljubiteljske kulture.
V letu 2013 smo za tovrstni namen zagotovili sredstva v vrednosti 44.603,87 eur in jih porabili v
vrednosti 30.372,91 eur, kar pomeni 68,1% realizacijo.
PP180333 - Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
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V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti, ki za
občino Gornja Radgona izvaja oziroma organizira določene kulturne projekte in prireditve
(likovne, glasbene, lutkovne, igralske idr.).Občina Gornja Radgona je v letu 2013 sofinancirala
sedem kulturnih prireditev, ki jih je organiziral in izvedel Javni sklad za kulturne dejavnosti,
območna izpostava Gornja Radgona.
V letu 2013 smo za tovrstne namene zagotovili sredstva v višini 5.160,50 eur in porabili 60,1%,
kar nominalno pomeni 3.103,99 eur.
18049001 - Programi veteranskih organizacij
PP180461 – Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
V proračunu za leto 2013 smo na postavki zagotovili sredstva v višini 6.920,00 eur in jih porabili
v višini 910,00 eur. Večji del obveznosti smo prenesli v leto 2014.
Na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju programov, smo pomagali naslednjim
veteranskim organizacijam: - Združenje borcev za vrednote NOB Gornja Radgona, - Območno
združenje vojaških starešin Gornja Radgona, - Policijsko veteransko društvo »SEVER« za Pomurje, Območno združenje vojnih veteranov vojne za Slovenijo.

PP180462 – Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin
V proračunu za leto 2013 smo na postavki zagotovili sredstva v višini 6.803,50 eur in jih porabili
v višini 5.529,50 eur.
Na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju programov, smo pomagali naslednjim društvom: Zgodovinsko društvo Gornja Radgona, - Društvo prijateljev mladine, - Zveza za tehnično kulturo
Slovenije, - Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, - Svetovalni center Maribor.

18059001 - Programi športa
PP180562 - Sofinanciranje programov športnih društev
V letu 2013 smo na postavki zagotovili sredstva v višini 114.208,46 eur in jih porabili v vrednosti
102.196,17 eur, kar pomeni 89,5% realizacijo.
V okviru predmetne postavke so bila sredstva razdeljena med 25 športnih društev, športni zvezi,
OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova, OŠ G.Radgona in Vrtec Manka Golarja G.Radgona.
Prejemniki sredstev so sredstva porabljali za namene določene v letnih pogodbah, sklenjenih na
podlagi razpisa z Občino Gornja Radgona. Največ sredstev so prejela društva kakovostnega
športa: ŠNK Radgona, RK Radgona, Shotokan Karate klub Radgona in Športno strelsko društvo
Gornja Radgona, kot kažejo poročila pa so zadosten del finančnega kolača prejela tudi
rekreativna društva.
PP180563 - Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate
Občina Gornja Radgona je tudi v letu 2013 v sodelovanju s ŠNK Radgona vzdrževala TŠC Trate,
ki je največji športni kompleks v občini. Gre za 7,6 ha veliko površino, na kateri se izvaja košnja,
zračenje, valjanje in gnojenje ter črtanje dveh igrišč za veliki nogomet, dveh igrišč za mali
nogomet, vzdrževanje igrišča z umetno travo, vzdrževanje igrišča za odbojko na mivki, igrišča za
odbojko na umetni travi, 1000 m tekaške steze, igral za otroke, skate parka in košnja vseh ostalih
površin, ki niso namenjena izključno športu. V letu 2013 smo za ta namen zagotovili sredstva v
višini 14.630,00 eur in jih porabili v višini 11.261,73 eur, kar pomeni 77% realizacijo.
PP180567 – Obnova nogometnih igrišč na TŠC Trate v Gornji Radgoni
Tudi v letu 2013 se je občina Gornja Radgona prijavila na razpisano sofinanciranje Fundacije za
šport. Z odločbo Fundacije za šport so nam bila za leto 2013 odobrena sredstva za obnovo
nogometnih igrišč na TŠC Trate v Gornji Radgoni. V okviru navedene obnove so bili na tri
nogometna igrišča (pomožno igrišče za veliki nogomet, dve igrišči za mali nogomet) nameščeni
namakalni sistemi, na pomožnem igirišču za veliki nogomet in dveh igriščih za mali nogomet
obnovljene zelenice (prezračevanje, gnojenje, setev trave in odstranitev plevela) in na glavnem
nogometnem igrišču v celoti odstranjena travna ruša, napravljen nov spodnji ustroj igrišča, igrišče
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razširjeno in posejana nova trava, s čimer so igrišča pridobila na uporabni vrednosti. Celotna
investicija je znašala 67.031 EUR od česar je 31.171 EUR prispevala Fundacija za šport, ki že
desetletje sofinancira gradnjo športnih površin v Občini Gornja Radgona.
PP180591- Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih
brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja Radgona
Na predmetni postavki se v vrednosti 6.400,00 eur zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje
opreme oziroma športnih rekvizitov na igriščih TŠC Trate, večnamenskem igrišču v Sp. Ščavnici,
košarkarskem igrišču na Mladinski ulici v Gornji Radgoni in otroškem igrišču na Kocljevi ulici v
Gornji Radgoni. Na navedenih igriščih se z vsakodnevno uporabo oprema obrabi, polomi...(npr.
raztrgajo se mrežice za košarko, uničijo se mreže na nogometnih golih, polomi se gol, tabla,
zmanjka peska v peskovnikih, utrga se gugalnica…).
V letu 2013 smo porabili 28,8% razpoložljivih sredstev v višini 1.842,00 eur.
PP180592 - Vzdrževanje telovadnice Partizan
Tekočemu vzdrževanju in obratovalnim stroškom, ki nastanejo v telovadnici Partizan (čistilni
material, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve in
drugi operativni odhodki) smo v letu 2013 namenili sredstva v višini 7.337,54 eur. Porabili smo
sredstva v višini 3.906,22 eur, največ za stroške električne energije in stroške porabe kuriv in
ogrevanja.
PP180595 – Izgradnja slačilnic na TŠC Trate
Stare slačilnice na TŠC Trate sestavljajo: objekt zgrajen v sedemdesetih letih za potrebe dirk v
speedwayu, dva kontejnerja, katera so pred 15 leti zaradi naraščajočega števila selekcij prestavili
iz sejmišča, kjer sta služila kot prostor policije in objekt boksov oz. privezov za konje in katerega
je občina pred 4 leti uredila v začasne slačilnice. O tem, da so obstoječe slačilnice na TŠC Trate v
Gornji Radgoni povsem dotrajale in so nevarne za uporabo, smo občinske svetnike že obvestili in
jim k tekstu priložili tudi slikovni material (odpadel strop, streha pušča praktično na celem
objektu, žlebov več ni- ostali so le robovi, greznica pušča,vodovodna in električna napeljava
obstaja le še v zasilni funkciji ), nekaj svetnikov pa si je stanje ogledalo tudi na terenu. Le
zagnanosti nogometnih zanesenjakov se gre zahvaliti, da so objekti sploh še v stanju, v kakršnem
so. V sanacije stalnih defektov na objektih je tako vloženo veliko ur prostovoljnega dela. ŠNK
Radgona, ki bo predvidoma v največji meri uporabljal predmetne slačilnice, tekmuje pod
okriljem MNZ M. Sobota z osmimi selekcijami in sicer: U-6, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-14,
člani ter veteransko selekcijo. V vseh selekcijah aktivno sodeluje 145 otrok, mladincev in
odraslih ter 12 trenerjev. Klub s svojim delovanjem v mlajših selekcijah pokriva poleg Občine G.
Radgona tudi ostale občine in njihove šole in sicer: OŠ Radenci, OŠ Apače, OŠ Kapela, OŠ
Sveti Jurij ob Ščavnici, OŠ Ljutomer. Slačilnice bodo poleg ŠNK Radgona, ki bo predvidoma
njihov največji uporabnik, na voljo tudi vsem ostalim uporabnikom TŠC Trate (tenisači,
rekreativni košarkarji, odbojkarji, igralci malega nogometa, skaterji, rekreativni tekači), kakor
tudi OŠ G. Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova.
Za izgradnjo slačilnic oziroma bodočega Doma športa smo v letu 2013 namenili sredstva v višini
641.512,83 eur in jih porabili za izdelavo projektne dokumentacije, izdelavo varnostnega načrta
in gradbena dela v višini 73.713,74 eur.
Občina je na podlagi javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam, ki ga je razpisal
Slovenski regionalno razvojni sklad, pridobila povratna sredstva za izgradnjo slačilnic na TŠC
Trate v višini 700.000 EUR. V decembru je Občina Gornja Radgona črpala prvi del posojila v
višini 109.979,59 EUR. Ostala sredstva bodo črpana do junija 2014, ko bo projekt končan.
PP180597 - Izgradnja večnamenske športne dvorane
Občina G. Radgona že nekaj let načrtuje izgradnjo večnamenske športne dvorane pri OŠ G.
Radgona. Na podlagi analize se je kot trenutno najboljša možnost izkazala možnost gradnje
dvorane po postopku javno zasebnega partnerstva. V ta namen je bil izveden postopek razpisa za
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oddajo vlog o promotorstvu, na katerega je prispela ena ponudba. V proračun za leto 2013 smo
planirali stroške I. faze vodenja postopka javno zasebnega partnerstva, ki je zelo zahteven in
zapleten- zaradi tega je Občina G. Radgona najela zunanjega izvajalca, podjetje Bau-ing iz
Kotelj. Poleg tega so se zagotovila še sredstva za izdelavo projektne naloge in koordinacije v
času projektiranja, saj želimo izgraditi objekt, ki bo zadovoljeval potrebe občinskega
dvoranskega športa na ravni kakovostnega športa kakor tudi na ravni rekreacije, pa tudi potrebe
OŠ G. Radgona, ki trenutno zaradi preskromnih gabaritov obstoječe telovadnice ne more izvajati
niti šolskih športnih tekmovanj v dvoranskih športih.
V proračunu za leto 2013 smo za izgradnjo večnamenske športne dvorane namenili sredstva v
višini 29.955,00 eur in jih porabili v višini 27.576,00 eur.
18059002 – Programi za mladino
PP180590 – Programi za mladino – javni razpis
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona

Občina Gornja Radgona je v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona dolžna sofinancirati mladinske
organizacije, ki izvajajo programe s področja mladine in skrbijo za razne dejavnosti v celotni
mladinski sferi v Občini Gornja Radgona. V letu 2013 je bil izveden javni razpis na področju
mladinskih organizacij, na javni razpis so se prijavile tri mladinske organizacije in sicer
Mladinsko društvo Negova, Študentsko-mladinski klub Klinka in Združenje slovenskih katoliških
skavtinj in skavtov, Podružnica Steg Gornja Radgona. Namen sofinanciranja je spodbujanje
aktivnega preživljanja prostega časa mladih z udejstvovanjem mladih, omogočanje mladinskega
dela in spodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom,
projektom in programom za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter
socialnem vključevanju mladih. Cilj je sofinanciranje mladinskih programov in projektov,
programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev. Pravilnik omogoča
izvajanje kvalitetnih projektov in programov mladinskih organizacij ter vključevanje čim večjega
števila mladih v tovrstne aktivnosti. V letu 2013 smo na postavki zagotovili sredstva v vrednosti
5.000,00 eur in jih porabili v vrednosti 1.380,40 eur oziroma 27,6%.
PP180593 – Program za mladino – mladinski svet
V proračunu za leto 2013 so se zagotovila sredstva v višini 2.600,00 eur in porabila v višini
1.565,66 eur. Porabila so se za namen delovanja mladinskega sveta Gornja Radgona, ki je hkrati
združenje radgonskih mladinskih društev in povezovalni člen med mladinskimi društvi in
mladinskim centrom. Del sredstev je občina namenila za sofinanciranje izvedbe projekta Mladi v
akciji–mladi danes.
PP180594- Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela
V letu 2013 so se za investicijska dela v Mladinskem centru porabila sredstva v višini 104.508,17
eur. Sredstva so bila porabljena za celovito obnovo in ureditev prostorov Mladinskega centra
(gradbena, obrtniška in inštalacijska dela). Nabavljen je bil tudi sodoben točilni pult, izvedena pa
je bila tudi zamenjava dotrajane strešne kritine nad prostori Mladinskega centra ter novi pohodni
plato pred vhodom v objekt. Investicija je bila v letu 2013 končana.

19 - IZOBRAŽEVANJE
19029001 - Vrtci
PP190202 - Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o vrtcih
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V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih, se iz proračuna lokalne skupnosti krije razlika med ceno
programov in plačilom staršev. Cena zajema plače, prejemke, davke in prispevke za zaposlene v
vrtcih, sredstva za prehrano otrok in zaposlenih in sredstva za material in storitve v skladu z
normativi in standardi. Sredstva za zgoraj navedene namene zagotavlja občina za starše, ki imajo
na njenem območju stalno prebivališče. V proračunu smo v letu zagotavljali sredstva za pokritje
stroškov za 18 oddelkov otrok. Občina Gornja Radgona je tudi v letu 2013 v skladu s sklepom
občinskega sveta z dne 30.6.2005, izven ekonomske cene zagotavljala sredstva za delo mobilnega
defektologa v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona, za otroke s posebnimi potrebami, ki to
pomoč potrebujejo. Nadalje je na tej postavki izven ekonomske cene občina v skladu s področno
zakonodajo zagotavljala tudi sredstva za del zaposlitve knjižničarke. Iz predmetne postavke so
bila izven ekonomske cene zagotovljena tudi sredstva za odpravnino delavke, ki se je upokojila.
Za predmetne namene je bilo v proračunu za leto 2013 porabljenih sredstev v višini 877.301,63
eur. V vrednosti 12.793,20 eur se je v letu 2013 za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona nabavil
prostostoječi univerzalni kuhinjski stroj s priključki do 500 obrokov.
PP190203 - Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o vrtcih

Občina je na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati razliko med ceno programov
in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine Gornja Radgona in imajo
stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona. Občina Gornja Radgona je v letu 2013 v skladu z
zgoraj navedenim zakonom zagotavljala sredstva za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini
Gornja Radgona, vključene v vrtce v drugih občinah po Republiki Sloveniji, katerih število je
bilo v letu 2013 med 25 in 36.
Za tovrstni namen smo porabili 83,6% razpoložljivih sredstev oziroma 108.274,18 eur.
PP190204- Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona- Črešnjevci
V okviru projekta »Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona-Črešnjevci«, je načrtovana izgradnja
novega dvooddelčnega vrtca v naselju Črešnjevci, v nizkoenergijski izvedbi, ki zajema rušenje
starega enooddelčnega vrtca in gradnjo novega vrtca za 44 otrok, skupne notranje površine
364,05 m2, z vsemi pripadajočimi površinami. Z realizacijo projekta se bosta neposredno
ustvarili tudi dve novi delovni mesti, medtem ko se bo delež obstoječih delovnih mest ohranil
oziroma povečal v skladu z določili pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje.
Za izgradnjo nizkoenergijskega vrtca smo v letu 2013 zagotovili sredstva v višini 495.851,25 eur.
Porabili smo jih v višini 272.417,06 eur.
V prvi polovici leta 2013 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del. V
mesecu juniju je bila z izbranim izvajalcem podpisana pogodba, pričela se je gradnja po
zastavljenem terminskem planu. Konec julija so se otroci iz starega vrtca preselili v vrtec v
Gornji Radgoni, stari kontejnerski vrtec pa je bil odstranjen. Do konca leta 2013 je bila izvedena
večina načrtovanih gradbenih del (izgradnja objekta, dela znotraj objekta in v okolici objekta). V
letu 2014 je potrebno izvesti še zaključna gradbena dela, zunanjo ureditev zelenih površin,
dokončanje fasade ter nabaviti notranjo opremo. Predviden zaključek vseh del je april 2014.
19039001 - Osnovno šolstvo
PP190301-Osnovna šola Gornja Radgona
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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
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stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za investicijsko vzdrževanje
nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, sredstva za dodatne dejavnosti
osnovne šole in sredstva za investicije osnovne šole, glasbene šole in organizacije za
izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti. V skladu z
zgoraj navedeno zakonodajo je Občina Gornja Radgona Osnovni šoli Gornja Radgona
zagotavljala ustrezna sredstva, poleg tega pa še sredstva za izvajanje nadstandardnega programa.
Cilj občine Gornja Radgona in OŠ G. Radgona namreč je, da naj si mladi pridobijo dodatnih
znanj in veščin na različnih področjih. Povečanje raznovrstnosti izven-šolskih programov in
povečanje števila vključenih v te programe in dejavnosti sta cilja, v skladu s katerima je občina
Gornja Radgona OŠ Gornja Radgona financirala dodatne nadstandardne programe. Nadalje je iz
predmetne postavke v letu 2013 občina Gornja Radgona OŠ Gornja Radgona sofinancirala
stroške tekmovanj in projektnega dela pri posameznih šolskih predmetih, organiziranih na
državnem nivoju. Občina je financirala oziroma sofinancirala strošek spremljevalcev, kotizacij in
prevoza. Tudi OŠ Gornja Radgona sredstva iz občinskega proračuna prejema na podlagi
mesečnih zahtevkov. V letu 2013 smo OŠ Gornja Radgona namenili sredstva v skupni višini
276.091,72 eur, in sicer za:
- zavarovalne premije za opremo; Občina Gornja Radgona je sklenila zavarovalno pogodbo za
objekt osnovne šole Gornja Radgona, v okviru katere so sklenjena požarno, vlomsko,
strojelomno
zavarovanje
in
zavarovanje
splošne
odgovornosti
za
osebe.
Za namen zavarovanja objekta in opreme OŠ G. Radgona, je občina v proračunu za leto 2013
zagotovila 8.000 eur in porabila 7.205,66 eur, kar pomeni 90,1% realizacijo;
- izvajanje podjetniške delavnice v vrednosti 3.300 eur;
- plače in druge izdatke zaposlenim iz naslova nadstandardnega programa, katerim smo
namenili 64.631,00 eur. Porabili smo 49.874,35 eur;
- izdatke za blago in storitve, katerim smo namenili sredstva v višini 144.842,11 eur in jih
porabili v višini 97.486,39 eur;
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave, katerim smo namenili sredstva v višini 36.018,61 eur,
- investicijske transfere, katerim smo namenili sredstva v skupni višini 16.000 eur. Porabili
smo 11.434,54 eur.
PP190302- Osnovna šola dr.Antona Trstenjaka Negova
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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 investicijsko vzdrževanje
nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, sredstva za dodatne dejavnosti
osnovne šole in sredstva za investicije osnovne šole, glasbene šole in organizacije za
izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti. V skladu z
zgoraj navedeno zakonodajo je Občina Gornja Radgona Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka
Negova zagotavljala ustrezna sredstva, poleg tega pa še sredstva za izvajanje nadstandardnega
programa. Cilj občine Gornja Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova namreč je, da naj si
mladi pridobijo dodatnih znanj in veščin na različnih področjih. Povečanje raznovrstnosti izvenšolskih programov in povečanje števila vključenih v te programe in dejavnosti sta cilja, v skladu s
katerima je občina Gornja Radgona OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova financirala dodatne
nadstandardne programe. Nadalje je iz predmetne postavke v letu 2013 občina Gornja Radgona
OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova sofinancirala stroške tekmovanj in projektnega dela pri
posameznih šolskih predmetih, organiziranih na državnem nivoju. Občina je financirala oziroma
sofinancirala strošek spremljevalcev, kotizacij in prevoza. Tudi OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
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sredstva iz občinskega proračuna prejema na podlagi mesečnih zahtevkov. V letu 2013 smo za
OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova zagotovili sredstva v skupni višini 113.577,50 eur, in sicer za:
- zavarovalne premije za opremo; Občina Gornja Radgona je sklenila zavarovalno pogodbo
za objekt osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova, v okviru katere so sklenjena:
požarno, vlomsko, strojelomno zavarovanje in zavarovanje splošne odgovornosti za osebe.
Za namen zavarovanja objekta in opreme OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, je občina v
proračunu za leto 2013 zagotovila in porabila sredstva v višini 3.196,83 eur;
- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim iz naslova nadstandardnega programa, za kar
smo namenili sredstva v višini 14.770,54 eur. Porabili smo jih v višini 11.990,99 eur;
- izdatke za blago in storitve, katerim smo namenili sredstva v višini 51.752,81 eur. Porabili
smo jih v enakem znesku;
- nakup opreme za učilnice, za kar smo zagotovili in porabili sredstva v višini 3.008,87 eur;
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave, čemur smo namenili sredstva v višini 29.316,71
eur. Porabili smo 19.591,36 eur;
- investicijske transfere, katerim smo namenili sredstva v višini 8.154,94 eur. Porabili smo
3.442,25 eur.
PP190324 - Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami
dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
Glede na to, da je podružnična šola del OŠ G. Radgona, katere dejavnost financirajo vse štiri
občine ustanoviteljice bivše OŠ dr. Janka Šlebingerja, je za financiranje podružnične šole
formirana posebna postavka, na kateri načrtujemo sofinanciranje materialnih stroškov dela stavbe
OŠ G. Radgona, ki ga uporablja za svoje delovanje podružnična šola.
V letu 2013 smo za obratovalne stroške in stroške vzdrževanja podružnične šole G.Radgona,
zagotovili sredstva v višini 5.515,00 eur, ki pa jih nismo porabljali. Prevzete obveznosti smo v
celoti prenesli v proračunsko leto 2014.
PP190325- Projekt »JEM LOKALNO«
Osnovni namen projekta je uvajanje eko, lokalne in zdrave prehrane v osnovne šole in vrtce. S
projektom smo želeli povečati pomen in koriščenje eko in lokalno pridelane hrane, ter spodbuditi
zdrav način prehranjevanja kot enega izmed temeljev zdravega razvoja prebivalstva ob koriščenju
danosti podeželja. Glavne aktivnosti projekta so bile organizacija strokovnih usposabljanj,
priprava strokovnih ekskurzij, prenos dobrih praks, zagotavljanje podpore ekološkemu
kmetovanju, dopolnilnim in drugim dejavnostim na kmetijah ter razvoj lokalne oskrbe s hrano.
Projekt je bil zasnovan na način, da celovito rešuje problem zdravega prehranjevanja, ki se začne
že pri dobavi hrane, nadaljuje s pripravo hrane in konča s primernim uživanjem hrane.
Preko aktivnosti vzpodbuja projekt tudi lokalne ponudnike eko in integrirane pridelave hrane k
povezovanju in sonaravnim kmetijskim praksam.
Cilji projekta je bil usposabljanje vodij prehran in vodstva za zdravo pripravo jedilnikov v
zavodih, dvig konkurenčnosti enot kmetijskih gospodarstev na specializiranih trgih (šole, vrtci),
izboljšanje kvalitete proizvodov ter promocija eko in lokalno pridelane hrane.
Za projekt smo v letu 2013 zagotovili in porabili sredstva v višini 6.866,36 eur. Projekt se je z
izvedbo delavnic v šolah in vrtcu, ki so bile organizirane za starše in otroke, zaključil v letu 2013.
19039002 - Glasbeno šolstvo
PP190303 – Glasbena šola Gornja Radgona
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, se iz sredstev
lokalne skupnosti v skladu z normativi in standardi glasbenim šolam zagotavljajo tudi: sredstva
za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo. V okviru sredstev za izvajanje
programov Glasbene šole Gornja Radgona se šoli zagotavljajo sredstva za materialne stroške
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objekta in stroške dela, določene v Zakonu o organiziranju in financiranja vzgoje in
izobraževanja. Zagotavljajo se jim tudi sredstva za udeležbo na revijah in tekmovanjih ter
sredstva za nabavo novih glasbenih instrumentov. Vsaka izmed občin soustanoviteljic financira
stroške glasbene šole v svojem ustanoviteljskem deležu (Občina Gornja Radgona 42,89%).
V letu 2013 smo Glasbeni šoli Gornja Radgona namenili sredstva za:
- plače in druge izdatke zaposlenim v višini 20.684,20 eur in jih porabili v višini 16.821,88 eur;
- izdatke za blago in storitve v višini 16.120,20 eur in jih porabili v višini 13.505,33 eur,
- investicijske transfere v višini 1.072,30 eur in jih porabili v višini 1.072,26 eur.
PP190304- Glasbena šola Gornja Radgona- najem plesne dvorane
Občina Gornja Radgona je v letu 2013 za najem nove plesne dvorane izgrajene za potrebe
izvajanja programa baleta v prostorih Kmetijske zadruge G. Radgona, namenila sredstva v višini
19.000 eur. Razpoložljiva sredstva smo porabili 89,8%, kar nominalno pomeni 17.062,29 eur.
PP190343 – Zasebna glasbena šola Maestro
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Na tej postavki so predvidena sredstva za sofinanciranje dela Zasebne glasbene šole Maestro, v
katero je v šolskem letu 2012/2013 vključenih 25 učencev iz Občine Gornja Radgona. V skladu s
86. členom ZOFVI pripadajo zasebnim glasbenim šolam sredstva v skladu z normativi in
standardi, ki veljajo za javne šole in sicer v višini 85 %. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za
investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo. Na tej podlagi so bila planirana sredstva za
delovanje Zasebne glasbene šole Maestro v višini 2.752,00 eur. Sredstva so se v celoti porabila.
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
PP190650 - Regresiranje prevozov učencev
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je
njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Na podlagi navedenega
člena 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 odločbi o usmeritvi.
PP190651 – Subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona

Občina Gornja Radgona v skladu z 2. členom Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih
pomoči v Občini Gornja Radgona dodeljuje enkratne denarne pomoči tudi namensko za
subvencioniranje šole v naravi in nakupa šolskih potrebščin. V letu 2013 so bila sredstva
dodeljena šestim upravičencem, ki so zaprosili za subvencioniranje šole v naravi ter štirim
upravičencem, ki so zaprosili za sofinanciranje nakupa šolskih potrebščin. Za tovrstne namene
smo zagotovili sredstva v višini 3.600,00 eur in jih porabili v višini 2.140,00 eur.
PP190652 – Jelkovanje otrok
Občina Gornja Radgona je tudi v letu 2013 iz proračuna v vrednosti 12.100,00 eur zagotovila
sredstva za nabavo daril ob praznovanju božiča in novega leta, in sicer za otroke do 6. leta
starosti, ki imajo stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona. Sredstev v letu 2013 nismo
porabili, saj smo obveznosti v celoti prenesli v leto 2014.
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19069003 – Štipendije
PP190660 - Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije
Občina Gornja Radgona je do septembra 2013 v vrednosti 3.042,71 eur štipendirala študentko
medicine, ki je uspešno zaključila navedeni študij.
19069004- Študijske pomoči
PP190661 – Ustanova dr. Antona Trstenjaka
Občina Gornja je članica Ustanove dr. Antona Trstenjaka, katere osnovno poslanstvo je
pospeševanje vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz ter celotne Slovenije.
Filozofija poslanstva temelji na znanstvenem in humanističnem izročilu svetovno znanega
akademika dr. Trstenjaka. Svoje poslanstvo Ustanova dosega z naslednjimi dejavnostmi:
štipendiranjem podiplomskega študija (specializacije, magisteriji, doktorati), sofinanciranjem
inovativnih in razvojnih projektov, sofinanciranjem znanstvenih in strokovnih simpozijev in
kongresov, promocijo Trstenjakove filozofije »človek človeku človek«. Ustanova želi s svojim
delovanjem zagotavljati visoke moralne, znanstvene in splošne družbene standarde, ki vodijo v
dolgoročni in kvalitetni vsestranski razvoj Slovenije. S članstvom v ustanovi se občanom naše
občine, ki študirajo v podiplomskih študijskih programih omogoča kandidiranje za pridobitev
sredstev - štipendij ustanove. V skladu z navedenim ocenjujemo, da je odločitev za članstvo v
Trstenjakovi ustanovi upravičena in smiselna. Na podlagi zgoraj navedenega so se na tej postavki
proračuna tudi v letu 2013 zagotavljala sredstva v višini 1.000,00 eur za plačilo članarine
ustanovi. Sredstva se niso porabila, saj so se obveznosti v celoti prenesle v leto 2014.

20 - SOCIALNO VARSTVO
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
PP200201 - Sofinanciranje delovanja varne hiše
Občina Gornja Radgona za svoje občane na podlagi pogodbe o sofinanciranju, sofinancira
delovanje varne hiše Pomurja – za ženske in otroke žrtve nasilja. V proračunu za leto 2013 smo
za ta namen zagotovili in porabili sredstva v višini 3.500,00 eur.
PP200425 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Gornja Radgona

Občina Gornja Radgona je v letu 2013 v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob
rojstvu otroka dodelila sredstva 63 upravičencem, ki so zaprosili za enkratno denarno pomoč ob
rojstvu otroka.
20049002 - Socialno varstvo invalidov
PP200400 - Financiranje družinskega pomočnika
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu

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
živilskih potreb. V letu 2013 smo nakazovali sredstva 5 upravičencem.
Tako smo porabili 85,5% zagotovljenih 53.982,30 eur, kar nominalno pomeni 46.149,07 eur.
20049003 - Socialno varstvo starih
PP200410 - Regresiranje oskrbe v domovih
Zakonska oz. druge pravne podlage:
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-

Zakon o socialnem varstvu

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 prijavljeno
stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona in je delno ali v celoti oproščen plačila storitev
institucionalnega varstva. V letu 2013 je bilo vključenih v program 42 upravičencev. Občina
Gornja Radgona je doplačevala institucionalno varstvo 42 upravičencem, trem upravičencem pa
sofinancirala nastanitev v zavetišču za brezdomce.
Za obravnavani namen smo v letu 2013 porabili sredstva v višini 327.915,50 eur in dosegli 81,8%
realizacijo.
PP200412 - Pomoč na domu - CSD G. Radgona
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu
- Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

V Odloku o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona 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. Za Občino Gornja Radgona izvajajo pomoč 3,5 oskrbovalke. V letu 2013 je
bilo cca. 17 upravičencev/mesec.
V letu 2013 smo za tovrstne namene zagotovili in porabili sredstva v višini 63.266,24 eur.
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
PP200401 - Subvencioniranje najemnin
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Stanovanjski zakon

V skladu z 28. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Center za socialno delo
ugotavlja upravičenost do subvencioniranja najemnine, medtem ko je Občina Gornja Radgona v
skladu z 121. členom Stanovanjskega zakona in na podlagi izdanih odločb dolžna najemnino
subvencionirati. Občina Gornja Radgona je v skladu z 121. členom Stanovanjskega zakona
dolžna subvencionirati najemnino najemniku 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. Za ta namen smo v letu 2013 zagotovili sredstva v višini 44.795,09 eur in
jih porabili v višini 42.080,27 eur, kar pomeni 93,9% realizacijo.
PP200402 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona

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 materialne 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
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upravičenca (nakup kurjave, ozimnice, ortopedskih pripomočkov). V letu 2013 je enkratno
denarno pomoč prejelo 24 upravičencev v skupni vrednosti 6.873,18 eur.
PP200403 - Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

Občina Gornja Radgona mora v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč, v primeru, da ni svojcev, plačati stroške pokopa. V letu 2013 je Občina
Gornja Radgona v skladu z zakonom poravnala stroške za pet pogrebov in za ta namen zagotovila
sredstva v višini 2.281,55 eur.
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
PP200423 - Sofinanciranje programov RKS OO G. Radgona
Na podlagi razdelitve Občina Gornja Radgona, Občina Radenci, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in
Občina Apače so bili določeni deleži sofinanciranja Rdečega križa Slovenije. Občina Gornja
Radgona je dolžna financirati 42,89 % vseh sredstev, in sicer plačo za 1,5 zaposlene ter
materialne stroške. Občina že več let krije tudi stroške organizacije in izvedbe srečanj občanov v
tednu starejših kot oblike navezovanja stikov in druženja. Za ta namen smo v letu 2013 zagotovili
sredstva v višini 27.128,46 eur ter jih porabili v višini 19.561,17 eur.
200427 – Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov 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 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. V letu 2013 je bil izveden javni
razpis na področju socialnega in zdravstvenega varstva, na javni razpis se je prijavilo 25
humanitarnih društev: Društvo za osteoporozo Pomurja, Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih, Slovensko društvo za celiakijo, Koronarno društvo Radenci, Društvo vojnih
invalidov, Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Društvo Nova pot, Društvo ledvičnih
bolnikov Pomurja, Društvo gluhih in naglušnih, Medobčinsko društvo invalidov Gornja Radgona,
Društvo diabetikov Gornja Radgona, HOSPIC, OZARA, Slovensko društvo TRANSPLANT,
Združenje multiple skleroze, Društvo za samopomoč jutro, Društvo zdrava pot, Društvo
psoriatikov Slovenije, Društvo upokojencev Gornja Radgona, SOŽITJE, Društvo paraplegikov
Prekmurja in Prlekije, Ustanova Mali vitez.
V letu 2013 smo za ta namen porabili 15.784,44 eur in tako dosegli 76,8% realizacijo.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
PP220101 - Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu
V letu 2013 smo za plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu zagotovili in porabili
sredstva v višini 59.010,23 eur.
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23029001 - Rezerva občine
PP230201 - Proračunska rezerva občine
V proračunu smo predvideli splošno proračunsko rezervacijo v vrednosti 50.000,00 eur in
proračunsko rezervo v vrednosti 30.000,00 eur. V letu 2013 je občinski svet sprejel Odlok o
uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic plazov v občini Gornja Radgona za
leto 2013, na podlagi katerega smo porabili sredstva v tovrstne namene v višini 29.443,36 eur.
V letu 2013 smo porabili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 8.818,92 eur, in sicer
prav tako za odpravo posledic plazov.

4001 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA
OBČINSKA UPRAVA
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 - Administracija občinske uprave
PP060310 - Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

V postavki so v skladu in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju načrtovane plače
in drugi izdatki zaposlenih (osnovne plače, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo
stroškov prevoza na delo in iz dela, prispevki, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, dnevnice za službena potovanja v državi, stroški prevoza v državi).
V medobčinskem inšpektoratu in redarstvu sta bila v letu 2013 zaposlena 1 občinski inšpektor in
1 občinski redar, od 8. 7. 2014 pa še občinska redarka pripravnica, ki je z dnem 17. 12. 2013 po
uspešno zaključenem strokovnem usposabljanju postala občinska redarka. Pod to postavko so bila
na vseh kontih skupaj planirana sredstva v višini 65.236,00 EUR, realiziranih pa je bilo 49.804,21
EUR.
PP060311 - Materialni stroški - medobčinski inšpektorat
Konto 402000- pisarniški material in storitve
V okviru te postavke je zajet ves potreben pisarniški material, od kuvert, ovojev, do tonerjev za
tiskalnik. Planiranih sredstev je bilo 948,05 eur, porabljenih pa 328,89 eur.
Konto 402003- založniške in tiskarske storitve
Tukaj je bilo rezerviranih 500,00 EUR sredstev, od tega pa realiziranih odhodkov 97,68 eur in
sicer za nakup obrazcev za delo na terenu.
Konto 402004- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Iz te postavke odhodkov je bilo planiranih odhodkov v višini 707,84 eur, prav tako toliko
realiziranih za naročnino na pravni portal Tax-Fin-Lex.
Konto 402006 stroški oglaševalskih storitev
Iz predvidenih 181,27 eur je bilo v celoti realiziranih za objavo odloka o ustanovitvi skupne
občinske uprave v uradnem občinskem glasilu.
Konto 402009- izdatki za reprezentanco
Odhodkov iz te postavke je bilo 53,30 eur od skupaj predvidenih 200,00 eur.
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Konto 402099- drugi splošni stroški
Na tej postavki so bila planirana in izvršena sredstva za večkratni najem samodejne merilne
naprave na podlagi izdanih naročilnic ter najem preventivne merilne naprave. Konto zajema tudi
gumijaste rokavice za enkratno uporabo kot pripomoček za delo na terenu in nabavo fotoaparata s
torbico v vrednosti 106,97 eur. Tako je realizacija postavke v višini 5.584,42 eur od predvidenih
8.750,00 eur.
Konto 402100- uniforma in službena obleka
V okviru te postavke je bilo 2.387,65 eur namenjenih za nakup dela potrebnih kosov uniforme in
opreme za občinskega redarja, rezerviranih sredstev na tej postavki pa je bilo 3.000,00 eur.
Konto 402199 drugi posebni material in storitve
Iz te postavke ni bilo realiziranih odhodkov.
Konto 402205 telefon, telefaks, faks, e-pošta
Na tej postavki je bilo porabljenih 396,38 eur od rezerviranih 800,00 eur. Zajeti so stroški klicev
in storitev mobilnih in stacionarnih telefonov za potrebe skupne občinske uprave.
Konto 402206- poštnina in kurirske storitve
Na tej postavki so bila sredstva namenjena za poštne storitve, predvsem za pošiljanje pisemskih
pošiljk s povratnico in sicer v skupnem znesku 1.097,06 eur
Konto 402300- goriva in maziva za prevozna sredstva
Izkazana so sredstva v višini 1.185,36 eur, ki so bila namenjena za gorivo za službeno vozilo,
letno vinjeto, čiščenje in splošni manjši potrošni material zanj. Rezerviranih sredstev na tej
postavki je bilo 1.800,00 eur.
Konto 402301- vzdrževanje in popravila vozil
V okviru te postavke je bilo 77,77 eur namenjenih za servisiranje in vzdrževanje službenega
vozila.
Konto 402304- pristojbine za registracijo vozil
Na tej postavki so zajeti odhodki za letno povračilo cestnine in pristojbine za registracijo za
službeno vozilo v znesku 96,00 eur.
Konto 402510 tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov
V okviru te postavke so zajeti stroški najemnine licence programa Prekrškovni organ in
licenčnina pisarniškega programa Doksis v skupni višini 6.346,52 eur.
Konto 402699 druge najemnine, zakupnine in licenčnine
V okviru te postavke so realizirani odhodki za dva najemna preventivne table za merjenje hitrosti
v skupni višini 516,00 eur.
Konto 402900 stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
Izkazana so sredstva, namenjena za stroške izobraževanja zaposlenih v skupni občinski upravi v
skupnem znesku 100,00 eur od rezerviranih 500,00 eur.
Konto 402907 izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
V okviru te postavke je zajet strošek strokovnega seminarja inšpektorja v višini 27,60 eur,
preostali del stroškov pa zajema obdobna in strokovna usposabljanja občinskih redarjev. Skupaj
so ti stroški na tej postavki znašali 652,52 eur.
Konto 402920 sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
Na tej postavki v letu je bilo realiziranih odhodkov v višini 25,00 eur in sicer zaradi stroškov
izvršbe v prekrškovnem postopku.
Konto 402922 članarine v domačih neprofitnih institucijah
Na tej postavki je bilo realiziranih za 25,00 eur odhodkov.
Konto 420200 nakup pisarniškega pohištva
Na tej postavki odhodkov je bilo od planiranih 500,00 eur realiziranih 552,00 eur in sicer strošek
nakupa pisalne mize in strošek nakupa predalnika za potrebe dveh pisarn skupne občinske
uprave.
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B – Račun finančnih terjatev in naložb
C – Račun financiranja
4000 – OBČINSKA UPRAVA
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
PP220102 - Odplačila glavnic od dolgoročnih kreditov
V letu 2013 smo odplačali kredite v skupni višini 535.664,84 eur, in sicer:
- dolgoročni kredit za komunalno infrastrukturo, najet v letu 2006, smo odplačali v višini
56.270,80 eur,
- dolgoročni kredit, ki smo ga najeli pri Javnem skladu RS za Energetsko sanacijo vrtca,
smo odplačali v višini 66.666,72 eur,
- dolgoročni kredit, najet v letu 2011 pri Hypo-Alpe-Adria banki za energetsko sanacijo OŠ
Gornja Radgona, smo odplačali v višini 72.727,32 eur,
- v celoti smo odplačali kratkoročni premostitveni kredit v vrednosti 340.000,00 eur.
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V. IZKAZ BILANCE STANJA
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OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2013
Zakon o računovodstvu v 28. členu navaja, da bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev
in obveznosti do njihovih virov pravne osebe ob koncu obračunskega obdobja.
Bilanca stanja je računovodski izkaz SRS 24.1 in sestavni del letnega poročila, ki mora
prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, kot to določa
26.člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04).
Bilanca stanja proračuna občine Gornja Radgona na dan 31.12.2013 vsebuje podatke o stanju
sredstev ter obveznosti do virov sredstev. V bilanci stanja so izkazana tudi sredstva, ki jih ima
proračunski uporabnik v upravljanju (javni zavodi).
V nadaljevanju podajamo pojasnila k nekaterim večjim postavkam v bilanci stanja občine
Gornja Radgona na dan 31.12.2013 :
SREDSTVA
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Pogoj, da lahko izdatke ali stroške obravnavamo kot vlaganja v neopredmetena dolgoročna
sredstva je, da njihov nastanek soustvarja poslovne zmogljivosti in s tem prispeva k ustvarjanju
poslovnih učinkov v obdobju daljšem od enega leta.

Skupina kontov 00- neopredmetena dolgoročna sredstva
V skupini kontov 00 je evidentirana programska oprema, katere nabavna vrednost na dan 31.12.2013
znaša 36.506,82 eur, popravek vrednosti 19.042,35 eur in torej sedanja vrednost 17.464,47 eur.

Skupina kontov 02- nepremičnine
Ø Zemljišča
Vrednost zemljišč na dan 31.12.2013 znaša 12.161.918,72 eur.
Ø Gradbeni objekti
Objekt
Vodovodi, kanalizacija, JP Komunala Radgona
Poslovne stavbe
Naložbe v ceste
Vodovodi- Mariborski vodovod
stanovanja
SKUPAJ

Nabavna
vrednost
4.810.036
3.141.494
27.694.305
425.148
6.966.692
43.037.675

Popravek
vrednosti
1.962.449
283.241
11.276.054
240.693
0
13.762.437

Sedanja
vrednost
2.847.587
2.858.253
16.418.251
184.455
6.966.692
29.275.238

Ø Nepremičnine, ki se pridobivajo (investicije v teku) :
Na dan 31.12.2013 so bile nedokončane oz. neaktivirane investicije z naslednjimi
vrednostmi :
o Sekundarno kanalizacijsko omrežje- 1.218.568,65 eur
o Kanalizacija Mele- 77.815,97 eur,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Projekt SKUPAJ- 155.866,16 eur,
Vlaganja v CERO Puconci- 639.396,64 eur,
Čistilna naprava Gornja Radgona- 706.235,97 eur,
Severovzhodna Slovenija- 115.998,36 eur,
Vodovodno omrežje sistem C- 690.114,89 eur
Izgradnja slačilnic na TŠC Trate- 84.347,34 eur,
Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona-Črešnjevci- 358.148,74 eur,
Izgradnja večnamenske športne dvorane Gornja Radgona- 29.955,00 eur,
Modernizacija ceste LC104051 G.Radgona-Norički Vrh- 184.752,75 eur,
Modernizacija ceste JP605661 Ivanjševski Vrh-Rovtar-Križa (Vučak)- 9.877,84
eur.

Skupina kontov 04- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Vrednost opreme predstavljajo stroji, naprave, sredstva za zveze, osebni avtomobili, pisalni in
računski stroji, računalniška oprema, fotokopirni stroji, pisarniško pohištvo itd. Po 32. členu
zakona o računovodstvu, se opredmetena osnovna sredstva vrednotijo po nabavni vrednosti
oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. Z amortiziranjem opredmetenih
osnovnih sredstev je povezan popravek njihove vrednosti. Opredmetena osnovna sredstva
postanejo predmet amortiziranja prvi dan v naslednjem mesecu po tistem, ko jih začnemo
uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katera so namenjena.
Oprema
Oprema za promet in zveze
Pohištvo
Računalniki in tiskalniki
Oprema za snemanje in razmnoževanje
Drobni inventar
Širokopasovno omrežje-aktivna oprema
Druga opredmetena osnovna sredstva
Oprema
SKUPAJ

Nabavna
Popravek
Sedanja
vrednost
vrednosti
vrednost
71.786,84
44.391,66
27.395,18
56.602,46
52.921,76
3.680,70
96.408,59
95.901,55
507,04
25.629,04
24.010,49
1.618,55
24.513,46
24.513,46
0
50.110,80
1.670,36
48.440,44
541.583,78
0
541.583,78
46.584,66
5.649,26
40.935,40
913.219,63
249.058,54
664.161,09

Skupina kontov 06- dolgoročne finančne naložbe
V SRS 3 je predpisano izkazovanje in merjenje kapitalskih naložb. To so naložbe v delnice in
deleže ter druge kapitalske naložbe za rok daljši od enega leta. Dolgoročne finančne naložbe v
kapital, lastniški vrednostni papirji drugih podjetij in dolžniški vrednostni papirji podjetij ali
države se ob začetnem pridobivanju ovrednotijo po nabavni vrednosti.
Naložba
Naložbe v dom starejših Gornja Radgona
Naložbe v JP Komunala Radgona, d.o.o.
Naložbe v ARCONT IP d.o.o.
Naložbe v podjetje Modeus, d.o.o.
Naložbe v JP Prlekija, d.o.o.
Naložbe v JP Mariborski vodovod
Naložbe v podjetje RC Maspos, d.o.o.
SKUPAJ
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Nabavna vrednost
1.010.682,96
250.258,82
115.212,00
0,00
45.000,00
24,87
52,25
1.421.230,90

V letu 2013 se je spremenila samo vrednost dveh (2) delnic JP Mariborski Vodovod.
Skupina kontov 09- terjatve za sredstva dana v upravljanje
Na obravnavani skupini kontov izkazujemo terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim
zavodom.
Sredstva dana v upravljanje- naziv Stanje na dan 31.12.2013
javnega zavoda
OŠ Gornja Radgona
2.518.624,48
OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova
805.348,31
Glasbena šola Gornja Radgona
212.309,95
Knjižnica Gornja Radgona
807.751,70
PORA
7.896,50
Zdravstveni dom Gornja Radgona
1.239.830,34
KULTPROTUR
440.982,57
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
3.787.552,54
Skupaj
9.820.296,39
Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Skupina kontov 11- dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja denarna sredstva na računu,
odprtem pri UJP Murska Sobota.
Enotni zakladniški račun Občine Gornja Radgona se v skladu z Zakonom o javnih financah in
Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc, pripravlja samostojno in je priloga proračunu.
Stanje denarnih sredstev na računu Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2013 je bilo 2.497,93
eur.
Skupina kontov 12- kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2013 znašajo 292.318,03 eur :
Kupec
Kupci v državi
Stanovanjsko komunalno podjetjedolg stanovanja in poslovni prostori
Skupaj

Stanje na dan 31.12.2013
132.716,15
159.601,88
292.318,03

Terjatve do najemnikov najemnin stanovanj in poslovnih prostorov znašajo 159.601,88 eur, od
tega 155.792,07 eur za stanovanja in 3.809,81 eur za poslovne prostore.

Skupina kontov 14- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
V skupini kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo na dan
31.12.2013 odprte postavke za ostanke denarnih sredstev pri krajevnih skupnostih, kratkoročne
terjatve do uporabnikov proračunov in terjatve do EZR :
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Terjatev
KS Gornja Radgona
KS Črešnjevci-Zbigovci
KS Spodnja Ščavnica
KS Negova
KS Spodnji Ivanjci
Kratk.terjatve do uporabnikov proračunov
Terjatve do EZR
Skupaj

Stanje na dan 31.12.2013
40.518,39
4.115,17
85,49
7.013,72
1.983,74
71.819,29
9,89
125.545,69

Skupina kontov 16- Kratkoročne terjatve iz financiranja
Kratkoročne terjatve in financiranja predstavljajo EZR presežek v vrednosti 364,48 eur.
Skupina kontov 17- druge kratkoročne terjatve
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za boleznine nad 30 dni v vrednosti 3.022,03
eur.
Skupina kontov 18- neplačani odhodki
Neplačani odhodki so odhodki, ki še do 31.12.2013 niso bili plačani.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Skupina kontov 21- kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Plača meseca decembra 2013 je bila samo obračunana, izplačana pa v mesecu januarju 2014,
tako da kratkoročne obveznosti v vrednosti 50.416,53 eur predstavljajo obveznosti iz tega
naslova.
Skupina kontov 22- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Obveznost do dobaviteljev predstavljajo samo zaračunane opravljene dobave in opravljene
storitve v letu 2013, katerih poplačilo bo izvršeno v letu 2014.
Skupina kontov 23- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
V tej skupini prikazujemo obveznosti na dan 31.12.2013 iz naslova obračuna dohodnine
družinskih pomočnikov, sejnin članom občinskega sveta, podjemnih pogodb, sejnin odborov in
komisij, obračuna dohodnine in nadomestila podžupana in župana, dohodnine avtorskih
honorarjev, davka na dodano vrednost, obračuna prispevka za zaposlovanje invalidov.
Skupina kontov 24- kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov
Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov znašajo na dan 31.12.2013 635.961,24
eur. Znesek sestavljajo neporavnane obveznosti do uporabnikov državnih in občinskih
proračunov.
Skupina kontov 26- kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo obveznosti za EZR račun v vrednosti
364,48 eur.
Skupina kontov 28- neplačani prihodki
Neplačani prihodki izkazujejo prihodke, ki še do 31.12.2013 niso bili plačani.
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Skupina kontov 29- pasivne časovne razmejitve
Na dan 31.12.2013 imamo na PČR 3.960,30 eur in predstavljajo prejete zneske od Slovenske
odškodninske družbe za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje našim občanom.
Skupina kontov 90- splošni sklad
Splošni sklad izkazuje lastne vire sredstev.
Skupina kontov 91- rezervni sklad
Rezervni sklad se vsako leto oblikuje v skladu z Odlokom o proračunu. Stanje sredstev
rezervnega sklada na dan 31.12.2013 znaša 41.737,72 eur.
V letu 2013 se je porabljal za odpravo posledic plazov.
Skupina kontov 96- dolgoročno prejeta posojila
Dolgoročno prejeta posojila izkazujejo zneske še neodplačanih posojil, ki jih je občina najela.
Na dan 31.12.2013 izkazujemo 2.270.064,27 eur neodplačanih obveznosti in sicer :
Ø Dolgoročni kredit, najet v letu 2007 pri Javnem skladu RS v vrednosti 733.333,12 eur,
za sanacijo vrtca Manka Golarja,
Ø Dolgoročni kredit, najet pri SKB Banki v vrednosti 182.206,08 eur, za komunalno
infrastrukturo
Ø Dolgoročni kredit, najet v letu 2011 pri Hypo-Alpe-Adria banki v vrednosti 854.545,48
eur, za rekonstrukcijo in adaptacijo OŠ Gornja Radgona,
Ø Dolgoročni kredit, najet pri Eko skladu v vrednosti 109.979,59 eur za izgradnjo
slačilnic na TŠC Trate,
Ø Dolgoročni kredit, najet pri Hypo-Alpe-Adria banki za izgradnjo javne infrastrukture
(cest) v višini 390.000,00 eur.

Gornja Radgona, 28.02.2014

Pripravila:
Dominika FRAS, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA EZR OBČINE
GORNJA RADGONA ZA LETO 2013
1. Uvod in razkritja
V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev
sistema enotnega zakladniškega računa smo 01.01.2008 pričeli z vodenjem ločenih poslovnih
knjig za upravljavca EZR Občine Gornja Radgona. Poslovne knjige so vodene pod šifro
proračunskega uporabnika 02291 in matično številko 5880289001.
2. Obrazložitev Bilance stanja
11- denarna sredstva na računih- 543.514,43 eur
Denarna sredstva na računih Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2013 na kontu skupine 11
znašajo 543.149,95 eur in razliko med prihodki in odhodki iz naslova obračuna obresti v
vrednosti 364,48 eur.
Stanje denarnih sredstev na računih je sledeče :
Ø Redni račun Občine Gornja Radgona- 2.497,93 eur
Ø Redni računi krajevnih skupnosti- 44.465,85 eur
Ø Redni računi javnih zavodov- 496.186,17 eur
18- neplačani odhodki- 29,21 eur
Gre za obračunane in neplačane obresti za mesec december 2013 v vrednosti 29,21 eur, katerih
valuta zapadlosti je januar 2014..
24- kratkoročne obveznosti- 543.179,16 eur
Stanje predstavlja :
Ø Obveznosti za sredstva Občine Gornja Radgona v vrednosti 2.497,93 eur,
Ø Obveznosti za sredstva krajevnih skupnosti v vrednosti 44.465,85 eur,
Ø Obveznosti za sredstva javnih zavodov v vrednosti 496.186,17 eur,
Ø Obveznost za obresti, obračunane za mesec december 2013 v vrednosti 29,21 eur.
90- splošni sklad- 364,48 eur
Gre za izračunani dobiček, ki je razlika med prejetimi in plačanimi obrestmi v vrednosti 364,48
eur. Nazorneje je prikazan v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2013.
3. Obrazložitev bilance prihodkov in odhodkov
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani odhodki iz naslova plačanih obresti v višini
1.723,55 eur in prihodki iz naslova prejetih obračunanih obresti poslovne banke v višini
2.088,03 eur. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 364,48 eur in predstavlja presežek leta
2013, ki se v letu 2014 nakaže na redni račun Občine Gornja Radgona.

Gornja Radgona, 28.02.2014
Pripravila:
Dominika FRAS, l.r.

Župan
Občine Gornja Radgona
Anton KAMPUŠ, l.r.
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PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 91/00, 101/01, 26/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
4/03) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine
Gornja Radgona na ….. seji, dne …….. sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Gornja Radgona za leto 2014

1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2014 znaša 0,001924 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
– lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.
Številka: 422-1/2014-U105
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBRAZLOŽITEV:
V Uradnem listu RS, št. 101/13, je bil dne 9.12.2013 objavljen Zakon o davku na
nepremičnine, ki je začel veljati 1.1.2014. V skladu s 33. členom omenjenega zakona so z
dnem uveljavitve novega zakona prenehale veljati določbe predpisov, ki so se nanašali na
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti na seji 21. marca 2014 (Odločba
Ustavnega sodišča RS, številka U-I-313/13-86, z dne 21.3.2014) odločilo da:
Ø Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) se razveljavi;
Ø Do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin se uporabljajo predpisi iz prve do
pete alineje 33. člena Zakona o davku na nepremičnine;
Ø Na podlagi predpisov iz prejšnje točke pristojni organi za leto 2014 odmerijo nadomestilo
za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest od 1.4.2014 dalje
v celoletni višini.
V zvezi z navedenim tako občinski svet še vedno na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 91/00, 101/01, 26/03 in Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 4/03), s sklepom določi vrednost točke za
vsako leto. Vrednost točke se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin. Po podatkih
statističnega urada RS znaša indeks rasti cen življenjskih potrebščin od novembra 2012 do
decembra 2013 100,2, predlagamo pa, da ostane vrednost točke za 2014 enaka kot v letu
2013, to je 0,001924 EUR.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog sklepa obravnava in
sprejme.

V Gornji Radgoni, april 2014

PRIPRAVIL:
Daniel VEBERIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 30. člena Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov v občini Gornja
Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 22/99) in 20. člena
Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na ….. seji, dne
…….. sprejel

SKLEP
o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cen izvajanja
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v
občini Gornja Radgona, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Saubermacher Slovenija d.o.o..
2. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, predlagane z elaboratom iz prejšnjega člena
tega sklepa, in sicer:
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Cena v EUR/kg

1. Zbiranje komunalnih odpadkov
(vsebuje zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ločeno zbrane
embalaže, ločenih frakcij, kosovnih in nevarnih odpadkov)

0,15408

2. Zbiranje bioloških odpadkov
(vsebuje zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada)
V cene ni vključen 9,5 % DDV.

0,04487

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni
časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.06.2014.
Številka: 354-1/2014-U105
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006, 70/2008, 108/2009,
48/2012 in 57/2012), so obvezne občinske gospodarske javne službe s področja ravnanja z odpadki
naslednje:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Občina Gornja Radgona zagotavlja izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja
s komunalnimi odpadki z naslednjimi izvajalci:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – družba Saubermacher Slovenija d.o.o.,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o. in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – Javno podjetje
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Glede na to, da je družba Saubermacher Slovenija d.o.o., na območju občine Gornja Radgona
izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
je Elaborat o oblikovanju cen pripravljen za navedeno javno službo in sicer v skladu z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 – v nadaljnjem besedilu: Uredba).
Občine morajo uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu s to Uredbo najpozneje v petnajstih
mesecih po uveljavitvi te Uredbe, torej do konca marca 2014.
Elaborat in oblikovanje cen za uporabnike
Ceno storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javne službe),
predlaga izvajalec javnih služb z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb (v
nadaljnjem besedilu: Elaborat), ki ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Izvajalec Elaborat pripravi enkrat letno, mora pa ga pripraviti takoj in ga poslati pristojnemu
občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja nove cene, če razlika med potrjeno ceno in
obračunsko ceno, glede na količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju presega
deset odstotkov od potrjene cene.
Cene storitev javnih služb za uporabnike se oblikujejo, kot predračunske cene, na podlagi
predračunskih količin opravljenega dela (izraženo v kg) in predračunskih stroškov za prihodnje
obračunsko obdobje (v EUR).
Cena storitev javnih služb se bo uporabnikom v občini Gornja Radgona oblikovala in zaračunavala v
obliki akontacij, sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in
pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se bo najmanj enkrat letno razdelila masa v zadnjem
obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika
za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.
Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno
opravljenih storitev.

Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev
v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za
naslednje obračunsko obdobje.
V skladu z Uredbo o oblikovanju cen se cene oblikujejo ločeno za določene vrste komunalnih
odpadkov (razen za biološko razgradljive odpadke in zeleni vrtni odpad) ter ločeno za biološko
razgradljive odpadke in zeleni vrstni odpad.
Oblikovanje trenutno uporabljenih cen
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Gornja
Radgona, ki so vključevale vse storitve (zbiranje, obdelava in odlaganje odpadkov) in jih je
zaračunavala družba Saubermacher Slovenija d.o.o., so bile oblikovane v letu 2007, uporabljale pa so
se od 01. 06. 2007.
Z dnem 01. 02. 2010, je obdelavo in odlaganje odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki v Puconcih
od družbe Saubermacher-Komunala d.o.o., prevzelo Javno podjetje CERO Puconci d.o.o., zato so se
veljavne cene razdelile po posameznih javnih službah, sama cena za zbiranje komunalnih odpadkov
pa je ostala nespremenjena vse do danes.
Izhodišča za oblikovanje cen za leto 2014
Pri pripravi Elaborata o oblikovanju cen smo izhajali iz naslednjih osnov :
- upoštevanje določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen,
- upoštevanje novega standarda zbiranja komunalnih odpadkov, na podlagi dogovora z Občino
Gornja Radgona,
- upoštevanje količin odpadkov iz leta 2013 (za določitev predračunske količine opravljenega
dela)
- upoštevanje stroškov kalkulativnih elementov za oblikovanje cen,
- predračunsko obdobje je obdobje od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014.
Cene za uporabnike
Cene storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ravnanja s komunalnimi
odpadki se bodo zaračunavale kot akontacija cen oz. tarifnih postavk. Najmanj enkrat letno bo
opravljen poračun, na podlagi primerjave med predračunskimi in obračunskimi količinami
komunalnih odpadkov ter predračunskim volumnom izpraznjenih posod in vrečk za mešane
komunalne odpadke, ob upoštevanju predračunskih in obračunskih stroškov.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen določa, da je cena za uporabnika odvisna od volumna
zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza (ko gre za komunalne odpadke, razen
biološko razgradljive odpadke) ter volumna zabojnika za biološko razgradljive odpadke ter pogostost
odvoza, ko gre za biološko razgradljive odpadke. Iz navedenega izhaja, da je cena za obračunski liter
zabojnika enaka ne glede na njegov volumen (v preteklosti to pravilo ni veljalo – cena za volumen
zabojnika 240 l ni bila enkrat višja od zabojnika volumna 120 l).

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen, standarda zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov ter izhodiščnih podatkov, smo izračunali naslednje cene za :
- komunalne odpadke, brez biološko razgradljivih odpadkov :
Vrsta odpadka
Mešani komunalni odpadki
Mešana embalaža
Papir
Kosovni odpadki
Nevarni odpadki
Zbirni center
Vrečka 80 L
120 L – najem
120 L – lastna
CENE
240 L – najem
EUR/mesec
(brez DDV)
240 L – lastna
1100 L – najem
1100 L - lastna

Obstoječi sistem
26 krat letno
17 krat letno
/
1 krat letno
1 krat letno
NE
3,8674
7,4912
6,4438
13,2593
11,0560
62,0326
52,1010

Novi sistem
17 krat letno
17 krat letno
13 krat letno
1 krat letno
1 krat letno
DA
4,2933

Obstoječi sistem
43 krat letno
3,2757
2,2283
6,4388
4,2355

Novi sistem
37 krat letno

6,4400
12,8800
59,0333

- biološko razgradljive odpadke :
Vrsta odpadka
Biološko razgradljivi odpadki
120 L – najem
CENE
120 L – lastna
EUR/mesec
240 L – najem
(brez DDV)
240 L - lastna

3,2753
6,5507

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da Elaborat o oblikovanju cen
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona in cene storitev obravnava in sprejme sklep v
predloženi vsebini.

V Gornji Radgoni, april 2014

PRIPRAVILA:
Občinska uprava in
Saubermacher Slovenija d.o.o.

Priloga:
- Elaborat
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1. UVODNA POJASNILA IN ZAKONSKA OSNOVA IZDELAVE ELABORATA
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006, 70/2008, 108/2009,
48/2012 in 57/2012) so obvezne občinske gospodarske javne službe s področja
ravnanja z odpadki naslednje:
 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Cena posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz:
 cene javne infrastrukture in
 cene opravljanja storitev.
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za
posamezno javno službo in storitve znotraj posamezne javne službe:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
 ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen
ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov
in zelenega vrtnega odpada,
 ločeno zbrane odpadne embalaže,
 biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
 mešanih komunalnih odpadkov.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/2012)
(v nadaljevanju: Uredba), ki je postala veljavna s dnem 1.1.2013, ceno storitve
posamezne javne službe varstva okolja za območje občine predlaga izvajalec
posamezne javne službe z Elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev
posamezne javne službe (v nadaljevanju: Elaborat), ki ga predloži pristojnemu
občinskemu organu v potrditev.
Izvajalec javne službe pripravi ceno, kot predračunsko ceno, na podlagi
načrtovane količine opravljenih storitev (načrtovane količine zbranih, obdelanih in
odloženih odpadkov v kg) in načrtovanih stroškov izvajanja javne službe, v EUR.
4

Pristojni občinski organ na podlagi Elaborata določi potrjeno ceno (v EUR/kg) in
morebitno subvencijo, izvajalec pa v skladu s potrjeno ceno oblikuje cenik ter ga
objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Izvajalec javne službe za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko
količino opravljenih storitev (v kg) in realizirane stroške (v EUR) in določi
obračunsko ceno.
Izvajalec javne službe za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno
ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno ceno
in obračunsko ceno, glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju, se v Elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za
naslednje obdobje.

2. ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA TER OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE
SLUŽBE
2.1.

Zavezanec za izdelavo Elaborata

Zavezanec za izdelavo Elaborata za javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je
izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.
Družba Saubermacher Slovenija d.o.o. je na območju Občine Gornja Radgona na
podlagi Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe »ravnanje s
komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov«, podpisane dne
16.8.1999 (številka: 163/99-P) in aneksov k navedeni koncesijski pogodbi, izvajalec
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov.
Podatki o zavezancu za izdelavo Elaborata:
 naziv:
Saubermacher Slovenija d.o.o.
 naslov:
Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota
 matična številka:
5432391
 ID za DDV:
75433737
 šifra dejavnosti:
38.110
 vpis v sodni reg.:
Okrožno sodišče Murska Sobota
 vložna številka:
1/03201-00
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2.2.

Območje izvajanja javne službe

Območje izvajanja javne službe predstavlja celotno območje Občine Gornja Radgona
z naslednjimi podatki :





površina območja:
število prebivalcev:
število gospodinjstev:
število naselij:

73,73 km2
8.576 (na dan 1.1.2013, vir: stat.si)
3.419 (na dan 1.1.2011, vir: stat.si)
30

Slika 1: Območje Občine Gornja Radgona

Slika 2: Lega Občine Gornja Radgona v Republiki Sloveniji (vir: wikipedia)
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3. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN JAVNE SLUŽBE
Predlagane cene so oblikovane na podlagi predlaganega standarda zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov s strani Občine Gornja Radgona ter določil 22. in 23. člena
Uredbe.
4. PREDLOG STANDARDA ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA ZA OBDOBJE
VELJAVNOSTI ELABORATA
Zbiranje komunalnih odpadkov se izvaja na naslednjih lokacijah:
 prevzemno mesto (pri povzročiteljih odpadkov)
 zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok)
 premična zbiralnica nevarnih frakcij
 zbirni center ločenih frakcij
Tabela 1: Predlagan standard zbiranja odpadkov za prihodnje obdobje v občini Gornja
Radgona
1. Prevzemna mesta
mešani komunalni odpadki (20 03 01)
mešana embalaža (15 01 06)
papirna in kartonska embalaža (15 01 01)
papir in karton (20 01 01)
kosovni odpadki (20 03 07)
biološko razgradljivi odpadki (20 02 01)
2. Zbiralnice ločenih frakcij
steklena embalaža (15 01 07)
3. Premična zbiralnica nevarnih frakcij
-

motorna olja (13 02 05*)
onesnažena embalaža (15 01 10*)
oljni filtri (16 01 07*)
plini v tlačnih posodah (16 05 04*)
topila (20 01 13*)
kisline (20 01 14*)
alkalije (20 01 15*)
fotokemikalije (20 01 17*)
pesticidi (20 01 19*)
fluorescentne cevi (20 01 21*)
oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike (20 01 23*)

Število prevzemov
na leto
17 – krat
17 – krat
13 – krat
1 – krat letno
zbirna akcija
37 – krat
Število
prevzemov
na leto
13 – krat
Število
prevzemov
na leto

1 – krat letno
zbirna akcija
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-

olje in maščobe (20 01 26*)
premazi, črnila, lepila in smole (20 01 27*)
čistila, ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 29*)
citotoksična in citostatična zdravila (20 01 31*)
baterije in akumulatorji (20 01 33*)
elektronska opr., ki vsebuje nevarne snovi (20 01 35*)
les, ki vsebuje nevarne snovi (20 01 37*)

4. Zbirni center Gornja Radgona
Ločene frakcije nevarnih in nenevarnih odpadkov
Odpadna embalaža

Odpiralni čas
Odprt vsako sredo od 12:0016:00 in ob sobotah od 8:0012:00

5. ELEMENTI ELABORATA V SKLADU Z 9. ČLENOM UREDBE
Pojasnilo: V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani
pristojnega Ministrstva, v Elaboratu ni potrebno opredeliti točk, ki se nanašajo na
primerljiva območja in sicer 5.4., 5.5. in 5.6., Elaborata. Ob izdelavi tega Elaborata
pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij zato Elaborat teh točk ne
vsebuje.
5.1.

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje

Za preteklo obračunsko obdobje izvajalec ni oblikoval predračunske količine
opravljenih storitev (izraženo v kg), saj Uredba takrat še ni veljala.
V letu 2013 smo dejansko prevzeli naslednje količine komunalnih odpadkov, ki jih
lahko tolmačimo kot obračunsko količino opravljenih storitev za preteklo obračunsko
obdobje (tabela 2):
Tabela 2: Dejanska količina opravljenih storitev v letu 2013 v občini Gornja Radgona
Vrste odpadkov

1

Določene vrste komunalnih odpadkov brez biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada

2

Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad
Skupaj

Dejanska količina
opravljenih
storitev v letu
2013 v kg
1.633.400
273.210
1.906.610
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5.2.

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje

Za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto 2013) izvajalec ni oblikoval
predračunskih stroškov izvajanja storitev, saj Uredba takrat še ni veljala.
Dejanski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje (leto
2013) so znašali 276.093,00 EUR in so prikazani spodaj.

9

v EUR
Konto

Postavka

AOP

Znesek
GORNJA
RADGONA

1

2

3

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)
I.

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
(112 do 114)

8

110

277.167

111

277.167

del 76

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin

112

277.167

del 76

2. Čisti prihodki od najemnin

113

0

114

0

115

0

del 76

79

3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU
II.
(116+117)
III.

Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU
(119+120)

118

0

B.

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

0

C.

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

0

123

0

124

0

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI,
KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

del 76

D.

del 76

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

636

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)

126

277.803

127

270.610

128

105.390

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

129

0

2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)

130

44.522

POSLOVNI ODHODKI
G.
(128+139+144+148)
Stroški blaga, materiala in storitev
I.
(129+130+134)
del 70

del 40

a) stroški materiala

131

12.734

del 40

b) stroški energije

132

28.116

del 40

c) drugi stroški materiala

133

3.671

134

60.868

3. Stroški storitev (135 do 138)
del 41

a) transportne storitve

135

2.542

del 41

b) najemnine

136

4.702

del 41

c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

137

799

del 41

č) drugi stroški storitev

138

52.825

II. Stroški dela (140 do 143)

139

137.821
101.239

del 47

1. Stroški plač

140

del 47

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

2.000

del 47

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

16.761

4. Drugi stroški dela

143

17.821

144

26.437

145

20.231

146

311

147

5.895

del 47

III. Odpisi vrednosti (145 do 147)
43

1. Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih

del 72

2.

del 72

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

10

IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)
44
48

del 74

148

962

149

443

150

520

151

7.192

152

0

153

0

I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)

155

0

II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)

160

0

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)

163

0

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)

166

6.193

168

0

169

6.193

1. Rezervacije
2. Drugi stroški
DOBIČEK IZ POSLOVANJA
H.
(126-127)
IZGUBA IZ POSLOVANJA
I.
(127-126)
J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
II.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
(170 do 173)

del 74

1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini

170

5.744

del 74

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

171

429

del 74

3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic

172

0

del 74

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

173

20

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)

174

0

L. DRUGI PRIHODKI (179+180)

178

249

179

248

180

1

181

174

182

1.074

183

0

189

12

Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi
učinki

del 78

I.

del 78

II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki

75
80
80

5.3.

M. DRUGI ODHODKI
CELOTNI DOBIČEK
N.
(151-152+153-166+178-181)
CELOTNA IZGUBA
O.
(152-151-153+166-178+181)
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene
storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Za preteklo obračunsko obdobje predračunska cena ni bila oblikovana v skladu z
Uredbo, saj Uredba takrat še ni veljala. V celotnem trajanju preteklega obračunskega
obdobja je namreč veljala Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, ki je v
obdobju od leta 2010 do konca leta 2012 onemogočala uveljavitev stroškovnih cen
komunalnih storitev. Izvajanje storitev javne službe smo tako zaračunavali s cenami,
ki so bile nazadnje oblikovane v letu 2007, uporabljale pa so se od 1.6.2007 naprej.
Na podlagi zaračunavanja je bil v letu 2013 ustvarjen prihodek v višini 277.167,00
EUR.
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5.4.

Primerjava obračunskih cen javne službe z obračunskimi cenami storitev
javne službe na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani pristojnega
Ministrstva v Elaboratu ni potrebno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob
izdelavi tega Elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.
5.5.

Primerjava potrjenih cen javne službe s potrjenimi cenami storitev javne
službe na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani pristojnega
Ministrstva, v Elaboratu ni potrebno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob
izdelavi tega Elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.
5.6.

Primerjava obračunske
primerljivimi območji

cene

javne

infrastrukture

javne

službe

s

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani pristojnega
Ministrstva, v Elaboratu ni potrebno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob
izdelavi tega Elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.
5.7.

Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za
katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Tabela 3: Opredelitev kazalnikov, ki se v skladu z Uredbo upoštevajo pri primerjavi
Kazalnik
Pospešena
pokritost
kratkoročnih
obveznosti

Gospodarnost
poslovanja

Povprečna
mesečna plača
na zaposlenca

Formula za izračun

Opis
Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša
sredstva financirana s kratkoročnimi viri
sredstev. Če je vrednost tega kazalnika
večja od 1, so poleg zalog z
dolgoročnimi viri financirana tudi
likvidnejša sredstva.
Kazalnik odraža razmerje med
ustvarjenimi prihodki in povzročenimi
odhodki iz poslovanja. Večja kot je
vrednost kazalnika, uspešnejše je
poslovanje, seveda pod pogojem,
izkazanega čistega dobička. V primeru
negativnega rezultata iz poslovanja je
vrednost kazalnika manjša od 1.
Rezultat kazalnika prikazuje povprečno
mesečno plačo zaposlenca.

Vir: AJPES, Pojasnila postavk iz bilance stanja. Dostop: http://www.ajpes.si/fipo/Pojasnila_za_gd.asp (januar
2013)
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Primerjalni kazalniki za povprečje primerljivih panog so v skladu z Uredbo vzeti iz
podatkov, ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (AJPES).
Za potrebe primerjave se na podlagi 9. člena Uredbe za povprečje panoge javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11 »Zbiranje
in odvoz nenevarnih odpadkov«. Najnovejši zahtevani kazalniki so ob pripravi
Elaborata na voljo za leto 2012.
Tabela 4: Primerjava kazalnikov med izvajalcem javne službe in primerjalno panogo za leto
2012
Kazalnik
Pospešena pokritost
kratkoročnih
obveznosti
Gospodarnost
poslovanja
Povprečna plača na
zaposlenca
5.8.

Saubermacher
Slovenija d.o.o.

38.11: Zbiranje in
odvoz nenevarnih
odpadkov

38.21: Ravnanje
z nenevarnimi
odpadki

0,86

1,19

1,46

1,06

0,99

1,02

1.638,00 EUR

1.445,00 EUR

1.297,00 EUR

Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev javne službe je načrtovana količina v
prihodnjem obračunskem obdobju, ocenjena na podlagi realiziranih količin iz
koledarskega leta 2013 ter predvidevanj za prihodnje obračunsko obdobje glede na
trende in predlagan standard zbiranja (tabela 5).
Tabela 5: Predračunske količine opravljenih storitev za prihodnje obdobje v občini Gornja
Radgona
Vrste odpadkov

1

Določene vrste komunalnih odpadkov brez biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada

2

Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni
odpad
Skupaj

Skupaj predračunska
količina opravljenih
storitev v kg
1.700.000

300.000
2.000.000
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5.9.

Predračunski stroški
obračunsko obdobje

izvajanja

storitev

javne

službe

za

prihodnje

Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane
količine opravljenih storitev (izraženo v kg) in načrtovanih stroškov ter prihodkov
izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, izraženo v EUR (tabela 6):
Tabela 6: Predračunski stroški za opravljanje storitev v prihodnjem obdobju v občini Gornja
Radgona
Vrsta stroškov
Stroški javne infrastrukture
Stroški izvajanja storitev

Predračunski stroški za
opravljanje storitev
javne službe
0,00 EUR
275.392,26 EUR

Skupaj

275.392,26 EUR

5.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne
službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za izvajanje storitev v preteklem obračunskem obdobju smo uporabljali naslednja
osnovna sredstva:
 zabojniki in kontejnerji za zbiranje komunalnih odpadkov pri povzročiteljih,
 zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,
 vozila za prevzemanje in prevoz posameznih vrst odpadkov od mest
prevzemanja do mest predelave in/ali končnega odstranjevanja,
 vozilo za pranje zabojnikov za biološko razgradljive odpadke,
 vozila in oprema za zbiranje nevarnih odpadkov,
 računalniška oprema in
 ostala osnovna sredstva…
Vso navedeno opremo bomo uporabljali tudi v prihodnjem obračunskem obdobju.
5.11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V prihodnjem obračunskem obdobju bomo splošne stroške na tržno dejavnost in
javno službo delili po funkcionalni metodi.
5.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V skladu z 11. členom Uredbe so posebne storitve izvajalca storitve, ki jih izvajalec
opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo ali prodaja stranskih proizvodov, ki
nastanejo pri izvajanju dejavnosti in niso obvezne storitve javne službe.
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Posebnih storitev na podlagi določil 11. člena Uredbe ne opravljamo.
5.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju je izvajalec izkazoval donos v višini 1.074,00 EUR.
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v prihodnjem obračunskem
obdobju bo predvideno znašal 5.664,29 EUR.

5.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje

Predvideno število zaposlenih za izvajanje javnih služb v prihodnjem obračunskem
obdobju na območju je 11 (vozniki, delavci pri pobiranju odpadkov, skupne službe).
5.15. Višina najemnine za javno infrastrukturo in njen delež, ki se prenese na
uporabnike javne infrastrukture

Izvajalec bo za izvajanje storitev javne službe uporabljal lastna osnovna sredstva in
lastno infrastrukturo. Najemnine, ki bi se prenesle na uporabnike, tako niso
predvidene.
5.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju
javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena
za izvajanje posebnih storitev

Izvajalec bo za izvajanje storitev javne službe uporabljal lastna osnovna sredstva in
lastno infrastrukturo. Izvajalec na območju občine ne bo izvajal posebnih storitev.
5.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje
obračunsko obdobje

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena
iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki.
Predračunska cena javne infrastrukture vključuje stroške povezane z javno
infrastrukturo. To so predvsem stroški:
 najema javne infrastrukture,
 zavarovanja javne infrastrukture,
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stroški odškodnin za javno infrastrukturo,
finančnega jamstva za javno infrastrukturo in
financiranja gradnje ali obnove javne infrastrukture.

V prihodnjem
infrastrukture.

obračunskem

obdobju

izvajalec

ne

načrtuje

stroškov

javne

Predračunska cena izvajanja storitev je cena izračunana na podlagi načrtovane
količine opravljenih storitev (točka 5.8. Elaborata) in načrtovanih stroškov ter
prihodkov izvajalca (točka 5.9. Elaborata) v prihodnjem obračunskem obdobju in je
oblikovana na kg opravljene storitve (količina zbranih določenih vrst komunalnih
odpadkov).
V predračunsko ceno opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki so vključeni le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev
javne službe. Predračunska cena opravljanja storitev javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov je prikazana v tabeli 7.
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Tabela 7: Predračunska cena izvajanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
v občini Gornja Radgona v prihodnjem obdobju

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV
(brez biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada)
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV
Količina odpadk ov (k g)

1.700.000

zbiranje komunalnih
odpadkov

€/leto

€/kg

Stroški energije

33.446,53

0,01967

Drugi stroški materiala

1.814,08

0,00107

STROŠKI MATERIALA

35.260,60

0,02074

Stroški prevoznih storitev

0,00

0,00000

Stroški drugih storitev

32.642,95

0,01920

STROŠKI STORITEV

32.642,95

0,01920

STROŠKI DELA

98.124,62

0,05772

Stroški amortizacije osn.sredst.

46.569,78

0,02739

Stroški vzdrževanja osn.sredst.

14.052,72

0,00827

Stroški financiranja

11.660,80

0,00686

DRUGI STROŠKI

72.283,30

0,04252

SPLOŠNI STROŠKI

18.232,36

0,01072

DOBIČEK

5.387,42

0,00317

PREDRAČUNSKA CENA 261.931,26

0,15408

17

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH
ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV
Količina odpadk ov (k g)

300.000
zbiranje biološko
razgradljivih odpadkov in
zelenega vrtnega
odpada
€/leto

€/kg

Stroški energije

2.432,45

0,00811

Drugi stroški materiala

129,84

0,00043

STROŠKI MATERIALA

2.562,28

0,00854

Stroški prevoznih storitev

0,00

0,00000

Stroški drugih storitev

219,81

0,00073

STROŠKI STORITEV

219,81

0,00073

STROŠKI DELA

7.117,32

0,02372

Stroški amortizacije osn.sredst.

1.271,73

0,00424

Stroški vzdrževanja osn.sredst.

1.022,47

0,00341

Stroški financiranja

53,54

0,00018

DRUGI STROŠKI

2.347,74

0,00783

SPLOŠNI STROŠKI

936,99

0,00312

DOBIČEK

276,87

0,00092

PREDRAČUNSKA CENA

13.461,00

0,04487

SKUPAJ ZBIRANJE ODPADKOV
Količina odpadk ov (k g)
PREDRAČUNSKA CENA 275.392,26

2.000.000
0,13770
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Uredba določa, da izvajalec ceno javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, razen zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada, izraženo v EUR/kg, zaračunava uporabnikov
sorazmerno, glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in
pogostost odvoza zabojnika in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v
zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov (zbrane ločene frakcije
določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne
embalaže ter zbranih mešanih komunalnih odpadkov) na uporabnike, glede na
prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega
zabojnika. Cena javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (razen
biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada) za gospodinjstva
(fizične osebe) obsega storitve zbiranja komunalnih odpadkov iz tabele 1 tega
Elaborata, za gospodarstvo (pravne osebe) pa storitve zbiranja mešanih komunalnih
odpadkov.
Uredba prav tako določa, da izvajalec ceno zbiranja biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, izraženo v EUR/kg,
zaračunava uporabnikov sorazmerno, glede na prostornino zabojnika za biološko
razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad in pogostost odvoza zabojnika in
sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju
zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada na
uporabnike, glede na prostornino zabojnika za biološko razgradljive kuhinjske
odpadke in zeleni vrtni odpad in pogostost odvoza tega zabojnika.
Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev med uporabnike ter prikaz akontacij
cen v prihodnjem obdobju glede na volumen zabojnika je prikazan v Prilogi 1.
Glede na predračunske stroške, količino odpadkov in prostornino zabojnikov za
mešane komunalne odpadke in biološko razgradljive kuhinjske odpadke ter zeleni
vrtni odrez, je oblikovana akontativna cena za uporabnika na mesec za posamezni
volumen zabojnika in vrsto odpadka, ki bo vsak mesec enaka. Saubermacher
Slovenija d.o.o. lahko v skladu z Uredbo med letom preide na obračun storitev po
dejanskih količinah odpadkov in prostornini zabojnikov, pri čemer se sprejeta cena v
EUR/kg seveda ne bo spremenila.
5.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter
po občinah in druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega
standarda št. 35

Prihodki in večina stroškov se knjiži neposredno na končne nosilce oziroma
dejavnosti. Določene vrste stroškov, ki jih ni mogoče neposredno dodeliti, se
razporejajo na podlagi naslednjih sodil:
 stroški lastnih prevozov (npr. amortizacija, stroški dela, stroški zavarovanja
vozil itd.) se razporejajo glede na opravljene kilometre za posamezno
dejavnost oz. število delovnih ur,
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za ostale stroške smo uporabili ustrezna sodila v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi, po podobnem principu.

6. ZAKLJUČEK
Na podlagi 5. člena Uredbe, kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Gornja
Radgona, posredujemo pristojnemu organu občine v obravnavo in sprejem
predlagani Elaborat.

Pripravila:
 Franc Knaus, ekon.
 Primož Gjerkiš, univ.dipl.pol.

Direktorica:
mag. Mojca letnik, univ. dipl. ekon.

Direktor:
Rudolf Horvat, univ. dipl. prav.
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CENIK STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

OBMOČJE:
OBDOBJE VELJAVNOSTI CENIKA:
UPORABNIKI:

Občina GORNJA RADGONA

IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE:

Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 M.Sobota

GOSPODINJSTVA - Fizične osebe

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
(brez biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada)

V: Volumen posode (L) 80 (vreča)
A
ZBIR: Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Sodilo (kg/l)
0,34831
0,34831

Javna infrastruktura
Storitev

SKUPAJ ZBIR
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Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco

B

C=A*B*V

120

240

1100

C=A*B*V

C=A*B*V

C=A*B*V

Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)
0,00000
0,15408

0,0000
4,2933

0,0000
6,4400

0,0000
12,8800

0,0000
59,0333

0,15408

4,2933

6,4400

12,8800

59,0333

odvozov mešanih komunalnih odpadkov na leto!

Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
V: Volumen posode (L)
A
BIO: Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada

Sodilo (kg/l)
0,60830
0,60830

Javna infrastruktura
Storitev

SKUPAJ BIO
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Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco

B

120

240

C=A*B*V

C=A*B*V

Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€)
0,00000
0,04487

0,0000
3,2753

0,0000
6,5507

0,04487

3,2753

6,5507

odvozov na leto!

Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

Cene za izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so bile potrjene s strani Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na _____ seji dne _______.
Cenik je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št.
87/2012 in 109/2012).
Pripravila: Primož Gjerkiš, univ.dipl.pol., Franc Knaus, ekon.
Murska Sobota,
Rudolf Horvat, univ.dipl.prav.

mag. Mojca Letnik, univ.dipl.ekon.

Direktor

Direktorica

CENIK STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

OBMOČJE:
OBDOBJE VELJAVNOSTI CENIKA:
UPORABNIKI:

Občina GORNJA RADGONA

IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE:

Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 M.Sobota

GOSPODARSTVO - Pravne osebe

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
(brez biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada)

V: Volumen posode (L) 80 (vreča)
A
ZBIR: Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Sodilo (kg/l)
0,31207
0,31207

Javna infrastruktura
Storitev

SKUPAJ ZBIR
17

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco

B

C=A*B*V

120

240

770

1100

C=A*B*V

C=A*B*V

C=A*B*V

C=A*B*V

Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)
0,00000
0,15408

0,0000
3,8467

0,0000
5,7700

0,0000
11,5400

0,0000
37,0242

0,0000
52,8917

0,15408

3,8467

5,7700

11,5400

37,0242

52,8917

odvozov mešanih komunalnih odpadkov na leto!

Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
V: Volumen posode (L)
A
BIO: Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada
Javna infrastruktura
Storitev

Sodilo (kg/l)
0,60830
0,60830
SKUPAJ BIO
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Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco

B

120

240

C=A*B*V

C=A*B*V

Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€)
0,00000
0,04487

0,0000
3,2753

0,0000
6,5507

0,04487

3,2753

6,5507

odvozov na leto!

Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

Cene za izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so bile potrjene s strani Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na _____ seji dne _______.
Cenik je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 87/2012 in
109/2012).
Pripravila: Primož Gjerkiš, univ.dipl.pol., Franc Knaus, ekon.
Murska Sobota,
Rudolf Horvat, univ.dipl.prav.

mag. Mojca Letnik, univ.dipl.ekon.

Direktor

Direktorica

PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 20. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na ….. seji, dne …….. sprejel

SKLEP
o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo (vodarina in omrežnina) v občini Gornja Radgona
1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cene storitev
oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona, marec 2014, ki ga je izdelal izvajalec javne službe
javno podjetje Komunala Radgona d.o.o..
2. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, ki je sestavljena iz
1. omrežnine – kot strošek uporabe javne infrastrukture, ki jo uporablja izvajalec oskrbe s pitno
vodo in je po dimenzijah obračunskega vodomera
in
2. vodarine – cena storitve oskrbe odjemalcev s pitno vodo je glede na dobavljene količine
pitne vode
predlagane z elaboratom iz prejšnjega člena tega sklepa, in sicer:
Omrežnina:

Priključek

Faktor

DN
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

1
3
10
15
30
50
100
200

1

Cena
omrežnine
EUR/priklj.
(brez DDV)
3,77
11,32
37,73
56,60
113,19
188,66
377,31
754,62

Vodarina:
-

oskrba s pitno vodo – normalna poraba – 0,8213 EUR/m3;
oskrba s pitno vodo – prekomerna poraba – 1,2319 EUR/m3.

V cene ni vključen 9,5 % DDV.
Z uveljavitvijo novih prodajnih cen storitve oskrbe s pitno vodo in določitvijo cen omrežnine,
preneha veljati Sklep o prodajni ceni storitve oskrbe s pitno vodo ter o višini obračunanega stroška
omrežnine (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 55 z dne 31.12.2009)
in Sklep o določitvi višine vzdrževalnine vodovodnega priključka (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 47 z dne 01.12.2008).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni
časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.06.2014.

Številka: 355-1/2014-U108
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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Obrazložitev:
1. Uvod – podlaga za spremembo
Financiranje gospodarskih javnih služb opredeljuje 8. člen Zakona o gospodarskih javnih službah
(ZGJS – UL RS št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP), ki določa, da se gospodarske javne službe
financirajo s ceno javnih dobrin,iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z zakonom ali
odlokom lokalne skupnosti. Na podlagi tega zakona je Občina Gornja Radgona sprejela Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 08.03.1999), s katerim je podrobno uredila, kako se te storitve
financirajo. Republika Slovenija je dne 16.11.2012 v UL RS št. 87/12 objavila Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, ki izvajalcem javnih gospodarskih služb nalaga, da v 15 mesecih po njenem izidu pripravijo
cene v skladu z določili tega predpisa. Rok za usklajevanje cen z uredbo se izteka 31. marca 2014,
vse skupaj pa je potrebno potrjevati na Občinskem svetu.
2. Podlaga za oblikovanje cen 2014 – obračunska lastna cena 2013
Podlaga za oblikovanje predračunskih lastnih cen so stroški poslovanja podjetja pri izvajanju storitev
GJS in t.i. obračunske lastne cene storitev iz preteklega leta. JP Komunala Radgona d.o.o. tudi
finančno zaključuje poslovno leto 2013, tako so nam v tem trenutku že na voljo dovolj podrobni
rezultati na nivoju podjetja, kjer beležimo manjši dobiček pred obdavčitvijo. Rezultati poslovanja po
stroškovnih mestih pa nam povedo, da je podjetje v letu 2013 na področju vodosokrbe ustvarilo
najmanj 17.000 EUR presežka odhodkov nad prihodki (takšno stanje beleži podjetje že nekaj let
zapovrstjo). Slednje seveda ne čudi, saj so cene javnih storitev zamrznjene že nekaj let (zadnja
sprememba v Občini Gornja Radgona izhaja iz leta 2009), presežek odhodkov nad prihodki na
stroškovnih mestih GJS pa se ugotavlja ves čas. Ne glede na vse je treba reči, da poslovanje podjetja
nadzira Nadzorni svet, podjetje pa vsako leto opravi zunanjo revizijo finančnega poslovanja z
zunanjo revizijsko hišo. V decembru 2013 je bilo podjetje deležno predrevizijskega pregleda, zato so
računovodske podlage za oblikovanje lastnih cen zelo precizne, pri tem pa upoštevamo, da se bodo
morda našle še kakšne malenkosti, ki bodo dokončno oblikovale rezultat podjetja za leto 2013.
Da bi lahko oblikovali novo ceno skladno z metodologijo MEDO, smo se lotili izdelave obračunske
lastne cene za leto 2013, ki temelji na:
a. direktnem evidentiranju materialnih stroškov storitev vodooskrbe (R 40),
b. direktnem evidentiranju storitev za vodooskrbo (R41),
c. direktnem evidentiranju stroškov dela (R 47) za tiste delavce, ki direktno bremenijo
vodooskrbo (4 vodovodarji, delovodja, referent za nadzor kvalitete voda, pretežni del
referenta za e-kataster) – notranja delitev med vodooskrbo in odvajanjem je postavljena
izkustveno,
d. evidentiranju stroškov dela vsakega posameznega posrednega delavca po stroškovnih mestih
podjetja na izkustveni podlagi in
e. dodajanju splošnih stroškov po stroškovnih mestih po posebnih sodilih, ki jih je potrdil NS
družbe na svoji 6. redni seji dne 28.02.2014, na podlagi česar je izračunan delež po vsakem
stroškovnem mestu in po tem principu so stroškovna mesta obremenjena še s splošnimi
stroški;
Ko dodamo še letno količino prodane vode in slednjo uporabimo v imenovalcu, in ko ugotovimo vse
stroške vodooskrbe, dobimo polnolastno obračunsko ceno storitve vodosokrbe v letu 2013. Ko
nadalje od prihodkov od prodane vode v letu 2013 odštejemo vse stroške, dobimo poslovni izid na
stroškovnem mestu vodoosokrbe, ki nam pove, da je podjetje tukaj zabeležilo presežek odhodkov
nad prihodki.
3

Predstavljena obračunska lastna cena je osnova za izračun predračunske lastne cene oskrbe s pitno
vodo za leto 2014 in je oblikovana tako, da predračunski odhodki ne presegajo predračunskih
prihodkov.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da potrdi Elaborat o oblikovanju cen
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini
Gornja Radgona in cene storitev obravnava in sprejme sklep v predloženi vsebini.

V Gornji Radgoni, marec 2014

PRIPRAVILA:
Občinska uprava in
Komunala Radgona d.o.o.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Priloga:
- Elaborat
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1. OPIS JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI GORNJA
RADGONA

KOMUNALA RADGONA d.o.o. kot upravljalec javnega vodovoda v občini Gornja
Radgona zagotavlja izvajanje javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo na področju
celotne občine Gornja Radgona. Glavna vira za oskrbo s pitno vodo v občini sta
črpališči podtalne vode Segovci in Podgrad. Črpališče Podgrad ima kapaciteto 30 – 40 l/s,
črpališče Segovci pa kapaciteto 60-70 l/s. Obe črpališči sta locirani na robu Apaškega
polja tik ob reki Muri.
Celotna dolžina vodovodnega omrežja Gornja Radgona

znaša 172.600 m.

Kljub dejstvu, da je občina Gornja Radgona več let sistematično dograjevala vodovodni
sistem in tako reševala problematiko vodooskrbe na celotnem področju, oskrba z vodo v
določenih primerih še vedno ni celovita, saj imamo v uporabi še nekaj zasebnih
(vaških) vodovodnih sistemov, in sicer:
o vodovod Stavešinci,
o vodovod Očeslavci,
o vodovod Spodnji Ivanjci in
o vodovod Gornji Ivanjci.
Posledično bo potrebno v določenih delih občine dograditi posamezne linije predvsem v
krajevnih skupnostih Spodnja Ščavnica, Negova, Gornji Ivanjci in Spodnji Ivanjci.
Potrebno bo reševati tudi neustrezne tlačne razmere v posameznih višje ležečih predelih
občine. V sklopu rednega vzdrževanja se je precej sredstev do sedaj vložilo tudi v
odpravljanje problematičnih objektov in naprav na sistemu ter za sistematično
izgradnjo telemetričnega sistema.
V letu 2013 je bilo v črpališčih Podgrad in Segovci načrpanih za Občino Gornja Radgona
775.723 m3 pitne vode. Uporabnikom je bilo prodano 460.746 m3 kar je za 33.000 m3 manj
kot leto poprej (493.329 m3), razliko med prodano in dobavljeno količino pa predstavljajo
izgube oz. neprodana voda. Vodne izgube predstavljajo izjemno velik problem, delno pa jih
seveda moramo pripisati dotrajanemu vodovodnemu omrežju, ki »poka po vseh šivih«. Prav
defekti na omrežju iz leta v leto naraščajo in lani smo (december 2014) zabeležili in
sodelovali pri odpravi posledic dveh večjih defektov na osnovnem transportnem vodu (premer
cevi 300 mm) v Podgradu, ki ga sicer upravlja Radenska d.d., podobna okvara pa se je zgodila
že tudi v začetku leta 2014. Leta 2013 smo na lastnem omrežju zabeležili in uspešno sanirali
70 defektov (10 več kot leta 2012).
Izvajalec gospodarske javne službe in upravljalec vodovodnega sistema pri izvajanju
dejavnosti uporablja predpisane oskrbovalne in tehnične standarde:
o Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona ( Uradno glasilo občine –
Prepih št. 53 dne 1.10.2009 )
o Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v Občini
Gornja Radgona ( Uradno glasilo občine – Prepih št. 58 dne 1.6.2010 )
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Osnove oblikovanja cen vodooskrbe s pitno vodo

Skoraj 4 leta je od tedaj, ko je bila sprejeta sedaj veljavna cena pitne vode. Kasneje so bile
cene GJS zamrznjene, njihovo sprostitev pa je napovedalo sprejetje Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen (Ur.l. RS, št. 87/2012). Ta nalaga podjetjem, ki vršijo distribucijo vode, da
svoje cene uskladijo z novimi v citiranem dokumentu objavljenimi določili najkasneje do
konca marca 2014.
Elaborat o oblikovanju cene storitev oskrbe s pitno vodo je narejen skladno z metodologijo, ki
jo uvaja uredba in prinaša prav v metodološkem smislu veliko sprememb, zato direktnih
primerjav z obstoječimi in še veljavnimi cenami ni moč opraviti. Povejmo, da bo bodoča
položnica za oskrbo s pitno vodo vsebovala le 2 postavki, in sicer:
- omrežnino in
- vodarino.
OMREŽNINA
Omrežnina, ki je do sedaj predstavljala zgolj najemnino v višini amortizacije, se po novem
povečuje za:
1. zavarovanje javne infrastrukture,
2. stroške odškodnin,
3. stroške nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti,
4. stroški obresti financiranja izgradnje javne infrastrukture,
te postavke je do sedaj pokrivala občina direktno iz proračuna, po novem so del obračuna za
odjemalce,
5. stroški obnove in vzdrževanja vodnih priključkov – so bili do sedaj povsem ločena
postavka na položnici,
6. stroške vodne pravice – pokrivala jo je Radenska d.d. in nam jo zaračunavala v
nabavni ceni vode (predvidoma za enkrat ostaja nespremenjeno);
VODARINA
Tudi vodarina je doživela spremembe, in sicer:
- vanjo se vključujejo stroški vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne
izgube, ki so bili do sedaj na računu prikazani kot dve ločeni postavki in
- donos na poslovno potrebna osnovna sredstva - metodologija dovoljuje, da izvajalec
storitev GJS vkalkulira v ceno dovoljen donos na poslovno potrebna osnovna sredstva
v višini največ 5% (povsem nova postavka).
Na položnici smo do sedaj ločeno plačevali vzdrževanje obračunskega vodomera in ta
postavka se po novem prenese v omrežnino tč.5!
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2.

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO

2.1. Predračunska količina storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2013 in obračunska
količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2013
Tabela 1: Količine storitev oskrbe s pitno vodo

predračunska količina obračunska količina
oskrbe s pitno vodo za oskrbe s pitno vodo za
leto 2013 v m3
leto 2013 v m3
494.000

460.746

Plan prodaje pitne vode je bil v letu 2013 dosežen v višini 93,3%!
2.2. Predračunski stroški izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2013 in
obračunski stroški izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2013
Tabela v nadaljevanju prikazuje predračunsko strukturo stroškov omrežnine in vodarine za
oskrbo s pitno vodo za leto 2013, hkrati je v zadnjem stolpcu prikazana tudi obračunska
vrednost stroškov omrežnine in vodarine za leto 2013. Struktura obeh vrst stroškov je
pripravljena skladno z metodologijo MEDO, ki je bila sprejeta konec leta 2012.
Tabela 2: Predračunski stroški oskrbe s pitno vodo za leto 2013 in obračunski stroški oskrbe s pitno vodo za leto
2013
Predračunski
Obračunski
stroški oskrbe s stroški oskrbe s
pitno vodo za
pitno vodo za
CENA STORITVE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO
leto 2013 v EUR leto 2013 v EUR
VODO
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.
1.

OMREŽNINA
Strošek amortizacije ali najemnine javne infrastrukture
Strošek zavarovanja javne infrastrukture
Stroški odškodnin
Stroški obnove in vzdrževanja priključkov (števčnina)
Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dej.
Stroški vodne pravice
Stroški obresti financiranja izgradnje javne infrastrukture
SKUPAJ VSI STROŠKI OMREŽNINA

127.611,36
67.106,16
38.390,16

180.503,39
67.106,16
32.466,34

17.439,01
4.676,03

74.458,28
6.472,61

127.611,36

180.503,39

VODARINA
Neposredni stroški materiala in storitev
a.) stroški materiala
stroški električne energije in pogonskih goriv
stroški material za obnovo in vzdr. priključkov
drugi stroški materiala
b.) stroški storitev
stroški nakupa vode
stroški obnove priključkov in vzdr.priključkov

412.500
157.000,00
41.000,00
35.000,00

332.631,87
153.841,00
43.785,43
38.500,24

6.000,00
116.000,00
103.000,00

5.285,19
110.055,57
98.058,09
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2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

stroški intelektualnih storitev
drugi stroški storitev
Neposredni stroški dela
Drugi neposredni stroški
Splošni proizvajalni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški storitev v zvezi z vzrdrževanjem osnovnih sredstev
stroški plačilnega prometa in zavarovanja OS
stroški intelektualnih storitev
stroški drugih storitev
stroški dela
Splošni nabavno-prodajni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Splošni upravni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JGS
Neposredni stroški prodaje
Stroški vodnega povračila in vodne izgube
Drugi poslovni odhodki
stroški rezervacij
prevrednotovalni poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
SKUPAJ VSI STROŠKI VODARINA
KOLIČINA m3
LASTNA CENA NA m3
TRENUTNA PRODAJNA CENA eur/m3

10.000,00
3.000,00
174.000,00

5.906,80
6.090,68
118.224,56

45.500,00
3.500,00
23.000,00
19.000,00
5.000,00
500,00
5.000,00
8.500,00

43.594,53
1.945,81
16.533,13
25.115,59
4.621,32
7.241,10
4.702,08
8.295,57
255,52

10.000,00

10.000,00

22.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
412.500,00
494.000
0,8350
0,6507

7.132,07
1.952,21

1.952,21
7.887,49
332.631,87
460.816
0,7218
0,6507

V zgornji tabeli so predstavljeni predračunski stroški oskrbe s pitno vodo za leto 2013 in
obračunski stroški oskrbe s pitno vodo za leto 2013, ki predstavljajo temelj cene vodarine in
razdelitve omrežnine po dimenzijah vodnih priključkov v preteklem poslovnem letu. Vidimo,
da je bila planska lastna cena vodarine postavljena nekoliko previsoko, zato pa je obračunska
lastna cena za leto 2013 0,7218 EUR/m3 in je temelj za diskusijo in postavitev predračunske
lastne cene vodarine za leto 2014. Če bi k tej lastni ceni dodali vse plačane vodne izgube in
vodna povračila v letu 2013 ter postavko zmanjšali za donos, bi ugotovili, da je bila lastna
cena vodarine s povračili in vodnimi izgubami (ki v letu 2013 niso strošek vodarine )v letu
2013 – 0,7977 EUR/m3. To izpostavljamo zaradi tega, ker je predračunska lastna cena
vodarine za leto 2014 – 0,8312 EUR/m3 in je pojasnjena v tabelah v točkah 2.9. in 2.17..
Ugotovljeni stroški omrežnine za leto 2013 so osnova za izračun cen po dimenzijah
obračunskega vodomera. Pri omežnini so bili predračunski stroški postavljeni prenizko (nekaj
čez 127.000 EUR). Dejanski stroški so se povzpeli na dobrih 180.000 EUR zaradi višje
postavke obnove in vzdrževanja priključkov (prej zajeti le materialni stroški brez dela) in
nekaj višjih stroškov nadomestil za kmetovanje na VVO 1.
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2.3. Pojasnila odmikov obračunske cene oskrbe s pitno vodo za leto 2013 od
predračunske cene oskrbe s pitno vodo za leto 2013 in od potrjene cene storitev
posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Stroški omrežnine
Planske stroške omrežnine za leto 2013 težko primerjamo z realiziranimi stroški omrežnine
po uredbi, saj je prav pri tej postavki prišlo do absolutno enormnih sprememb. Realizirana
omrežnina za leto 2013 že vsebuje točne podatke in predvsem tiste podatke, ki v preteklosti
niso bili v domeni podjetja, ampak njenega ustanovitelja. Ta primerjava je zgolj na
kalkulativni ravni, je pa dejstvo, da realizirani stroški omrežnine v podjetju in pri lastniku v
letu 2013 predstavljajo konkreten temelj planske predkalkulacije stroškov omrežnine za leto
2014.

Stroški vodarine in cena
Tudi plansko ceno vodarine za leto 2013 je treba jemati kot kalkulativno postavko, ki je bila
narejena v času zamrznjenih cen. Temeljna razlika med načrtovanimi stroški vodarine in
dejanskimi je na postavki stroškov dela. Planski stroški dela so bili za leto 2013 razmejeni na
področje vodarine previsoko, nekoliko preveč je bilo načrtovanih tudi splošnih stroškov. Tudi
v ostalih planskih stroških je bilo nekaj rezerve, ki jo razberemo iz primerjave doseženih
stroškov z realiziranimi.
Enako kot pri omrežnini tudi pri vodarini velja podčrtati, da so realizirani stroški vodarine v
letu 2013 konkreten temelj za predračunsko vrednost stroškov vodarine za leto 2014. V letu
2013 je podjetje poleg direktnih materialnih stroškov in storitev, dokaj podrobno razmejilo
tudi stroške dela na področji oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalnih odpadnih vod in
seveda na ostale dejavnosti. Te razmejitve sodijo v področje sodil in so prispevale tudi k zelo
realni razmejitvi vseh stroškov na vsa področja delovanja podjetja ter predstavljajo tudi temelj
novih predračunskih cen.

2.4. Primerjava obračunskih cen oskrbe s pitno vodo (omrežnina in vodarina) za leto
2013 z obračunskimi cenami oskrbe s pitno vodo na primerljivih področjih za leto 2013
S temi podatki skladno s 27. členom uredbe MEDO ne razpolagamo!

2.5. Primerjava potrjenih cen oskrbe s pitno vodo (omrežnina in vodarina) za leto 2013 s
potrjenimi cenami oskrbe s pitno vodo na primerljivih področjih za leto 2014
Pri opredelitvi območja, ki se ga jemlje kot primerljivo območje za primerjavo obračunskih
cen, je vzeto področje, ki ga pokrivata sosednji podjetji s podobno dejavnostjo podjetja
Komunala Radgona d.o.o.. Gre za podjetji Komunala Murska Sobota d.o.o. in Javno podjetje
Prlekija d.o.o. iz Ljutomera. Obe podjetji skupaj z vsemi občinami, kjer sta pristojni za
vodooskrbo, tvorita okrožje, ki je s področjem, za katerega je odgovorno podjetje Komunala
Radgona d.o.o., najbolj primerljivo po konfiguraciji terena in delno tudi po opremljenosti.
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Tabela 3: Potrjene cene omrežnine v letu 2013 v občinah, kjer distribucijo vode vršita Komunala Murska Sobota
d.o.o. in JP Prlekija Ljutomer d.o.o.

OMREŽNINA (v EUR/dn)
BENCHMARK ANALIZA - OSKRBA S PITNO VODO
KOMUNALA MURSKA SOBOTA
VODOVOD
Občina Puconci
Puconci subvenc.cene

OMREŽNINA
dn 13, 15
faktor
1
EUR
9,8841
EUR
6,9994

dn 20
1
9,8841
6,9994

dn 25, 30, 32
3
29,6522
20,9981

dn 40
10
98,8408
69,9936

dn 50, 50/20
15
148,2612
104,9905

dn 80, 80/20
50
494,204
349,9682

dn 100, 100/20
100
988,4081
699,9364

dn 150, 150/40
200
1976,8161
1532,8607

Občina Cankova
cankova subvenc.cene

EUR
EUR

14,3581
6,1326

14,3581
6,1326

43,0743
18,3979

143,5811
61,3265

215,3716
91,9897

717,9053
306,6324

1435,8105
613,2648

2871,6211
1226,5297

Občina Mor.Toplice

EUR

4,1849

4,1849

12,5548

41,8493

62,7739

209,2464

418,4927

836,9855

Občina Murska Sobota

EUR

4,6383

4,6383

13,9148

46,3828

69,5742

231,914

463,828

927,656

Občina Kuzma

EUR

JAVNO PODJETJE PRLEKIJA
LJUTOMER
Občina Ljutomer

EUR

2,64

4,4088-6,6000

10,56

17,6088

26,4

87,9912

132

Občina Apače

EUR

1,63

2,08

2,54 -3,45

5,44

7,08 - 10,62

14,15 - 21,23

42,46

9,8472
4,9236

9,8472
4,9236

29,5416
14,7708

98,472
49,236

147,708
73,854

492,36
246,18

984,72
492,36

Občina Sv.Jurij/Šč

pridobitni EUR
nepridob. EUR

Občina Križevci

EUR

1,58

2,63

3,94-6,31

10,52

15,78

52,57

79

Občina Veržej

EUR

1,46

2,43

3,64 - 5,83

9,72

14,57

48,55

72,83

Občina Razkrižje

EUR

2,82

4,71

7,05 - 11,28

18,81

28,2

93,98

141

1969,44
984,72

Javno podjetje Komunala Murska Sobota je cene svojih storitev uskladilo z uredbo iz
decembra 2012 že v prvem delu leta 2013, pri Javnem podjetju Prlekija d.o.o. pa so te cene
usklajene z uredbo le v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Navedeno stanje cen v predstavljenih
občinah v bistvu ne omogoča direktne primerjave. Kljub navedenemu v nadaljevanju
posredujemo obračunske cene omrežnine za leto 2013, izračunane po novi metodologiji za JP
Komunala Radgona d.o.o..

Cena omrežnine vodovod v Občini Gornja Radgona
Občinski svet Občine Gornja Radgona je dne 23.12.2009, v skladu s 13. členom Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Ur. l. RS, št.63/2009) sprejel ceno omrežnine vodovoda, ki je še zmeraj veljavna cena.
Trenutne veljavne cene omrežnine vodovoda prikazujemo v naslednji tabeli.
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Tabela 4: Primerjava potrjenih cen omrežnine v letu 2013 družbe Komunala Murska Sobota d.o.o. in JP
Prlekija Ljutomer d.o.o. z družbo Komunala Radgona d.o.o.

OMREŽNINA
BENCHMARK ANALIZA - OSKRBA S PITNO VODO
KOMUNALA MURSKA SOBOTA
VODOVOD
Občina Puconci
Puconci subvenc.cene

OMREŽNINA
dn 13, 15
faktor
1
EUR
9,8841
EUR
6,9994

dn 20
1
9,8841
6,9994

dn 25, 30, 32
3
29,6522
20,9981

dn 40
10
98,8408
69,9936

dn 50, 50/20 dn 80, 80/20
15
50
148,2612
494,204
104,9905
349,9682

dn 100, 100/20 dn 150, 150/40
100
200
988,4081
1976,8161
699,9364
1532,8607

Občina Cankova
cankova subvenc.cene

EUR
EUR

14,3581
6,1326

14,3581
6,1326

43,0743
18,3979

143,5811
61,3265

215,3716
91,9897

717,9053
306,6324

1435,8105
613,2648

2871,6211
1226,5297

Občina Mor.Toplice

EUR

4,1849

4,1849

12,5548

41,8493

62,7739

209,2464

418,4927

836,9855

Občina Murska Sobota

EUR

4,6383

4,6383

13,9148

46,3828

69,5742

231,914

463,828

927,656

Občina Kuzma

EUR

26,4

87,9912

132

JAVNO PODJETJE PRLEKIJA
LJUTOMER
Občina Ljutomer

EUR

2,64

4,4088-6,6000

10,56

17,6088

Občina Apače

EUR

1,63

2,08

2,54 -3,45

5,44

9,8472
4,9236

9,8472
4,9236

29,5416
14,7708

98,472
49,236

147,708
73,854

492,36
246,18

984,72
492,36

Občina Sv.Jurij/Šč

pridobitni EUR
nepridob. EUR

7,08 - 10,62 14,15 - 21,23

42,46

Občina Križevci

EUR

1,58

2,63

3,94-6,31

10,52

15,78

52,57

79

Občina Veržej

EUR

1,46

2,43

3,64 - 5,83

9,72

14,57

48,55

72,83

Občina Razkrižje

EUR

2,82

4,71

7,05 - 11,28

18,81

28,2

93,98

141

KOMUNALA RADGONA D.O.O.
Vodomer (m3/h)
DN 13, DN 15
DN 20
DN 25
DN 30, DN 32
DN 40
DN 50, 50/20
DN 65
DN 80, 80/20
DN 100, 100/20
DN 150, 150/40

1969,44
984,72

Koeficient

Strošek omrežnine (eur/mesec)

1,00
1,67
2,50
4,00
6,67
10,00
16,67
33,33
50,00
100,00

1,10
1,85
2,75
4,40
7,30
10,90
18,20
36,40
54,65
109,25
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Primerjava ugotovljenih obračunskih cen omrežnine za oskrbo s pitno vodo po dimenzijah v
sosednjih občinah (na primerljivem področju) in primerljivih cen, ki jih trenutno Komunala
Radgona d.o.o. zaračunava svojim odjemalcem, kaže na precejšnje razlike v cenah
posameznih dimenzij, vendar je treba vedeti, da so cene primerljivih področij v večji meri že
prilagojene novi metodologiji, veljavne cene omrežnine Občine Gornja Radgona pa vsebujejo
zgolj najemnino v višini amortizacije in so bile definirane konec leta 2009!!!! Postavke so
torej med seboj težko primerljive.
Tabela 5: Potrjene cene vodarine v letu 2013 na področju občin, kjer distribucijo vode vršita Komunala Murska
Sobota d.o.o. in JP Prlekija Ljutomer d.o.o.

VODARINA (v EUR/m3)
KOMUNALA MURSKA SOBOTA
VODOVOD
Občina

Občina

vodarina
m3
0,4602

Puconci
Puconci

subvenc.cene

faktor
EUR
EUR

Cankova
cankova

EUR
EUR

0,5592

subvenc.cene

Občina

Mor.Toplice

EUR

0,4024

Občina

Murska Sobota

EUR

0,35

Občina

Kuzma

EUR

0,6724

JAVNO PODJETJE PRLEKIJA
LJUTOMER
Občina

Ljutomer

EUR

0,4385

Občina

Apače

EUR

0,4811

Občina

Sv.Jurij/Šč

EUR
EUR

0,9279

Občina

Križevci

EUR

0,4385

Občina

Veržej

EUR

0,4358

Občina

Razkrižje

EUR

0,4358

pridobitni
nepridob.

Tabela 6: Obračunska cena vodarine v letu 2013 na področju občine Gornja Radgona, kjer distribucijo vode vrši
JP Komunala Radgona d.o.o.

Občina
Gornja Radgona

Obračunska cena
vodarine v letu 2013
0,7218 EUR/m3

Prodajna cena
vodarine 2013
0,6507 EUR/m3

Ključna značilnost primerjave obračunskih cen vodarine v drugih občinah in v Občini Gornja
Radgona v letu 2013 kaže na to, da so cene vodarine zelo različne. V prekmurskih občinah,
kjer je distribucija vode pod ingerenco JP Komunala Murska Sobota d.o.o. in so cene
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metodološko že usklajene z uredbo MEDO, se cene gibljejo med 0,35 EUR/m3 in 0,6724
EUR/m3. Na področju občin, kjer distribucijo vrši JP Prlekija d.o.o. so cene oblikovane med
0,4358 EUR/m3 in 0,9279 EUR/m3. Kolikor nam je poznano je prav najvišja cena usklajena z
metodologijo MEDO.
Primerjava obračunske cene vodarine po metodologiji za leto 2013 v občini Gornja Radgona z
vsemi drugimi občinami nam kaže na to, da je cena vodarine v primerjavi z drugimi občinami
na obravnavanem področju relativno visoko pozicionirana. Primerjava je relativna, ker
nimamo analitičnega podatka o strukturi posamezne cene.
2.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo s
primerljivimi območji v letu 2013
S temi podatki skladno s 27. členom uredbe MEDO ne razpolagamo!

2.7. Primerjava izvajalca javne službe (JP Komunala Radgona d.o.o.) s povprečjem
panoge na področju oskrbe s pitno vodo v letu 2013
S temi podatki skladno s 27. členom uredbe MEDO ne razpolagamo!

2.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obdobje
Tabela 7: Obračunska količina oskrbe s pitno vodo 2013 in predračunska količina za leto 2014

Obračunska količina Predračunska količina
oskrbe s pitno vodo oskrbe s pitno vodo za
za leto 2013 v m3
leto 2013 v m3

460.746

470.000

2.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2014
Tabela 8: Predračunski stroški izvajanja oskrbe s pitno vodo za leto 2014 in obračunski stroški oskrbe s pitno
vodo za leto 2013

CENA STORITVE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO
VODO
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OMREŽNINA
Strošek amortizacije ali najemnine javne infrastrukture
Strošek zavarovanja javne infrastrukture
Stroški odškodnin
Stroški obnove in vzdrževanja priključkov (števčnina)
Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dej.
Stroški vodne pravice

Predračunski
Obračunski
stroški oskrbe s stroški oskrbe s
pitno vodo za leto
pitno vodo za
2014 v EUR
leto 2013 v EUR
196.367,50
69.271,14
46.165,47

180.503,39
67.106,16
32.466,34

74.458,28
6.472,61

74.458,28
6.472,61
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7.

II.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

Stroški obresti financiranja izgradnje javne infrastrukture
SKUPAJ VSI STROŠKI OMREŽNINA

VODARINA
Neposredni stroški materiala in storitev
a.) stroški materiala
stroški električne energije in pogonskih goriv
stroški material za obnovo in vzdr. priključkov
drugi stroški materiala
b.) stroški storitev
stroški nakupa vode
stroški obnove priključkov in vzdr.priključkov
stroški intelektualnih storitev
drugi stroški storitev
Neposredni stroški dela
Drugi neposredni stroški
Splošni proizvajalni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški storitev v zvezi z vzrdrževanjem osnovnih sredstev
Stroški plačilnega prometa zavarovanja OS
stroški intelektualnih storitev
stroški drugih storitev
stroški dela
Splošni nabavno-prodajni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Splošni upravni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JGS
Neposredni stroški prodaje
Stroški vodnega povračila in vodne izgube *
Drugi poslovni odhodki
stroški rezervacij
prevredontovalni poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
SKUPAJ VSI STROŠKI VODARINA
KOLIČINA m3
LASTNA CENA NA m3
TRENUTNA PRODAJNA CENA eur/m3**

196.367,50

180.503,39

385.991,68
159.034,53
46.227,57
40.810,25

332.631,87
153.841,00
43.785,43
38.500,24

5.417,32
112.806,96
100.509,54

5.285,19
110.055,57
98.058,09

6.054,47
6.242,95
122.646,16

5.906,80
6.090,68
118.224,56

44.422,48
1.994,45
16.946,46
25.481,57
4.736,85
7.422,13
4.819,63
8.502,96
261,91

43.594,53
1.945,81
16.533,13
25.115,59
4.621,32
7.241,10
4.702,08
8.295,57
255,52

50.000,00
2.001,02

7.132,07
1.952,21

2.001,02
7.887,49
385.991,68
470.000
0,8213
0,6507

1.952,21
7.887,49
332.631,87
460.816
0,7218
0,6507

* v letu 2013 – so se stroški vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube
vodna povračila in vodne izgube, ki so jih odjemalci plačevali, direktno odvajali
ministrstvu in niso predstavljali stroška ampak le denarni odliv. Strošek 7.132,07 EUR v
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letu 2013 predstavlja v resnici tisti del vodnih povračil, ki so bila premalo vplačana
glede na dejansko načrpano vodo!
** cena 0,6507 EUR je vodarina za kubični meter vode, ki smo jo imeli na položnici do
sedaj, vodna povračila za vodne izgube so bila ločena postavka; Če bi uvrstili med
stroške vodarine tudi vse stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne
izgube, ter stroške zmanjšali za sicer dodan donos na poslovno potrebna osnovna
sredstva, bi bila cena vodarine 2013 – 0,7977 EUR/m3!!!
2.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe
oskrbe s pitno vodo za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Tabela 9: Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev

Leto
Poslovno potrebna
osnovna sredstva EUR

2013

2014
157.749,90

157.749,90

Poslovno potrebna osnovna sredstva za vodooskrbo v podjetju predstavljajo 31,02%
vseh osnovnih sredstev (508.542,54 EUR), kar predstavlja 157.749,90 EUR.
2.11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10.členom uredbe za preteklo (2013)
in prihodnje (2014) obračunsko obdobje

Predstavitev stroškovnih mest
Družba Komunala Radgona ima za vsako GJS določeno stroškovno mesto na katerega
neposredno razporeja večino stroškov in prihodkov (neposredni stroški oz. prihodki).
Stroškovna mesta so:
• vodni vir Gornja Radgona (vodovod),
• kanalizacija Gornja Radgona in Negova (kanalščina),
• javna snaga,
• vzdrževanje cest,
• tržna dejavnost,
• javna dela in
• uprava.
Na stroškovnem mestu »uprava« se zbirajo posredni stroški in prihodki, ki se nato na podlagi
sodil razporedijo na ostala stroškovna mesta.
Sodilo – delitev posrednih (splošnih) stroškov:
Posredni (splošni) stroški predstavljajo 15% vseh stroškov poslovanja podjetja v obračunskem
obdobju – letu 2013. Družba posredne stroške na posamezna stroškovna mesta prerazporedi
na podlagi deleža (višine) neposrednih stroškov posameznega stroškovnega mesta ali GJS v
seštevku vseh neposrednih stroškov.
(neposredni stroški posameznega stroškovnega mesta / vsi neposredni stroški) x 100 = %
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V letu 2013 se je na stroškovno mesto oskrba s pitno vodo (vodovod = SM 12) prerazporedilo
35% vseh posrednih stroškov.
Sodilo – delitev stroškov dela
Stroške plač (katere družba obravnava kot neposredne stroške, ker imajo za razdelitev po
stroškovnih mestih svoje sodilo – ključ plač) se po posameznih stroškovnih mestih
razporedijo na podlagi sodila (ključa plač), ki temelji na sistemizaciji delovnih mest,
opravljenih delovnih urah in izkušnjah. Ključ delitve stroškov plač potrjuje Nadzorni svet
podjetja. Za predračunavanje se uporablja ključ preteklega leta z morebitnimi spremembami,
zaradi že znanih dejstev ali utemeljenih pričakovanj.
Sodilo – delitev posrednih (splošnih) prihodkov
Posredni (splošni) prihodki, v letu 2013 predstavljajo 0,4% vseh prihodkov poslovanja
podjetja v obračunskem obdobju. Družba posredne prihodke na posamezna stroškovna mesta
prerazporedi na podlagi deleža (višine) neposrednih prihodkov posameznega stroškovnega
mesta ali GJS v seštevku vseh neposrednih prihodkov.
(neposredni prihodki posameznega stroškovnega mesta / vsi neposredni prihodki) x 100 = %
V letu 2013 se je na stroškovno mesto oskrba s pitno vodo (vodovod = SM 12) prerazporedilo
33% vseh posrednih prihodkov.

Sodilo – določitev vrednosti potrebnih osnovnih sredstev
Osnovna sredstva, ki jih podjetje uporablja pri izvajanju svoje dejavnosti in so vsa v premični
obliki, se praviloma uporabljajo na vseh področjih dela. Za nekatera sicer velja, da so
specialna za posamezno področje (recimo cestni valjar), kljub temu pa se dogaja, da se v
odpravi defekta na kanalizaciji ali na vodovodu občasno rabi tudi tak stroj. Zaradi navedenega
se pri definiranju poslovno potrebnih osnovnih sredstev uporablja ključ delitve posrednih
stroškov na stroškovna mesta, in sicer tako, da je osnova za delitev te vrednosti delež
direktnih stroškov posameznega stroškovnega mesta v vseh direktnih stroških podjetja.
Splošno o sodilih
Družba javno službo oskrbe s pitno vodo vrši samo na območju Občine Gornja Radgona.
Družba za prihodnje obdobje ne načrtuje večjih sprememb pri evidentiranju in razdeljevanju
stroškov po stroškovnih mestih. Sodila in ključ vsebinsko ostajajo enaki. Družba z
organiziranostjo in s pomočjo notranjih predpisov teži k čim natančnejšemu oz. bolj
direktnemu razporejanju stroškov na ustrezna stroškovna mesta.
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2.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Družba ne opravlja posebnih storitev, pri katerih bi koristila javno infrastrukturo!

2.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Tabela 10: Vkalkulirani donos na poslovno potrebna osnovna sredstva

Leto
Donos na vložena
poslovno potrebna
osnovna sredstva EUR

2013

2014

7.887,49

7.887,49

Uredba v 16. točki 2. člena predpisuje, donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva,
ki ne sme presega ti 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno
opravljanje javne službe. Vkalkulirani donos znaša torej 5% vrednosti potrebnih osnovnih
sredstev iz točke 2.10. – tabela 9!
2.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Tabela 11:Število neposredno zaposlenih na področju oskrbe s pitno vodo

Leto

2013

2014

Število zaposlenih za
izvajanje storitve
oskrbe s pitno vodo

(5 direktno) oz. cca11
(direktno in indirektno)

(5 direktno) oz. cca 11
(direktno in indirektno)

V skladu s Sistemizacijo delovnih mest je na stroškovnem mestu oskrba s pitno vodo direktno
zasedenih 5 delovnih mest, vse ostalo so delovna mesta, ki so razporejena na stroškovno
mesto vodarine po dejanskem angažiranju v letu 2013. Stroški dela izkazani v tabeli 1 pod
točko 2. so na stroškovno mesto opredeljeni na podlagi sodila - ključa plač, zato so izkazani
med neposrednimi stroški in vključujejo tudi stroške plač ostalih zaposlenih, ki na
stroškovnem mestu vodovod opravljajo delo.
2.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki
se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Tabela 12: Višina najemnine za javno infrastrukturo oskrbe s pitno vodo

Leto
Višina najemnine za
javno infrastrukturo
oskrbe s pitno vodo

2013

2014

67.106,16

69.271,09
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Strošek najema infrastrukture vodovoda je v letu 2013 znašal 67.106,16 eur. Občina Gornja
Radgona je najem infrastrukture za oskrbo s pitno vodo že do sedaj subvencionirala, a so bili
te subvencije deležni vsi odjemalci, česar nova metodologija ne dovoljuje in bo gospodarskim
subjektom potrebno zaračunati polne cene omrežnine.
2.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture (vodovod) v Občini Gornja Radgona je 100% (vsi
izgrajeni vodovodi so v uporabi).
2.17. Izračun predračunske cene storitev oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko
obdobje (2014) in izračun predračunske cene omrežnine oskrbe s pitno vodo za
prihodnje obračunsko obdobje (2014)
V tabeli v nadaljevanju prikazujemo predračunske lastne cene omrežnine in vodarine za leto
2014. Prvi stolpec predstavlja obračunsko strukturo lastne cene iz leta 2013, drugi stolpec pa
strukturo lastne cene, kot jo predpisuje veljavna Uredba.
Družba Občini Gornja Radgona predlagala spremembo cene vodarine in omrežnine za leto
2014, vanje pa v skladu z veljavno Uredbo vključuje vse stroške, ki jih ta predpis nalaga
oblikovalcem cene.
Tabela 13: Predračunski stroški omrežnine za leto 2014
CENA STORITVE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

obračunski
stroški za leto
2013 v EUR

predračunski stroški
za leto 2014 v EUR
po uredbi

Uredba Ur.l. RS, št.87/2012
I.

OMREŽNINA

1.

Strošek amortizacije ali najemnine javne infrastrukture

2.

Strošek zavarovanja javne infrstrukture

3.

Stroški odškodnin

4.

Stroški obnove in vzdrževanja priključkov (števčnina)

5.

Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dej.

6.

Stroški vodne pravice

7.

Stroški obresti financiranja izgradnje javne infrastrukture
SKUPNI STROŠKI OMREŽNINE

180.503,39
67.106,16
32.466,34

196.367,50
69.271,14
46.165,47

74.458,28
6.472,61

74.458,28
6.472,61

180.503,39

196.367,50

Tabela 14: Predračunski stroški in cena vodarine za leto 2014
II.

VODARINA

1.

Neposredni stroški materiala in storitev
a.) stroški materiala
stroški električne energije in pogonskih goriv

332.631,87
153.841,00
43.785,43
38.500,24

385.991,68
159.034,53
46.227,57
40.810,25

5.285,19
110.055,57
98.058,09

5.417,32
112.806,96
100.509,54

5.906,80
6.090,68
118.224,56

6.054,47
6.242,95
122.646,16

43.594,53

44.422,48

stroški materiala - obnova vodomerov
drugi stroški materiala
b.) stroški storitev
stroški nakupa vode
stroški obnove vodomerov
stroški intelektualnih storitev
drugi stroški storitev
2.

Neposredni stroški dela

3.

Drugi neposredni stroški

4.

Splošni proizvajalni stroški
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stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški storitev v zvezi z vzrdrževanjem osnovnih sredstev

1.945,81
16.533,13
25.115,59
4.621,32

1.994,45
16.946,46
25.481,57
4.736,85

7.241,10
4.702,08
8.295,57

7.422,13
4.819,63
8.502,96

255,52

261,91

7.132,07
1.952,21

50.000,00
2.001,02

7.887,49
332.631,87
460.816
0,7218
0,6507

7.887,49
385.991,68
472.000
0,8213
0,6507

stroški povračil zaposlencem v zvezi z delom
stroški plačilnega prometa in bančnih storitev
stroški intelektualnih storitev
stroški storitev fizičnih oseb
stroški drugih storitev
stroški dela – drugi
5.

Splošni nabavno-prodajni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela

6.

Splošni upravni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela

7.

Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JGS

8.

Neposredni stroški prodaje

9.

Stroški vodnega povračila in vodne izgube !!!

10.

Drugi poslovni odhodki
stroški rezervacij
prevrednostovalni poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki

11.

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
SKUPAJ VSI STROŠKI
KOLIČINA m3
LASTNA CENA NA m3 2013 in predlog CENE ZA LETO 2014
TRENUTNA PRODAJNA CENA

Predračunski stroški omrežnine se povečujejo na račun povečane amortizacije in zavarovalnih
premij. Predračunska lastna cena vodarine za 2014 vsebuje podražitve za 2,5%, ključna za
večjo podražitev pa je postavka vodnega povračila in vodnih izgub, ki v celoti bremeni
poslovanje! Če povzamemo korigirano ceno iz točke 2.9., kjer je korigirana lastna cena
vodarine 0,7977 EUR/m3, potem je treba korekcijo cene ugotavljati v razmerju med
predlagano 0,8213 in 0,7977. Razmerje nam pove, da se cena vodarine, glede na dejanske
stroške v letu 2013 povečuje za 2,9%!
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Izračun planskih cen omrežnine oskrbe s pitno vodo po dimenzijah obračunskega vodomera za leto 2014
Družba je na podlagi planskih podatkov za leto 2014 pripravila kalkulacijo cene omrežnine v skladu z veljavno Uredbo (Ur.l. RS,
št.87/2012). Osnova za omrežnino so planski stroški v 196.367,50 EUR (Tabela 13, stolpec – predračunski stroški za leto 2014 v
EUR po uredbi). Tabela upošteva tudi določila 5.točke 17.člena uredbe o večstanovanjskih objektih s skupnim vodomerom.
Tabela 15: Predračunske cene omrežnine oskrbe s pitno vodo po dimenzijah obračunskega vodomera za leto 2014

Priključek

Št.
Vodomerov

DN

kos

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

2509
126
10
18
1
15
3
0

179
27
8
15
1
14
3
0

2330
99
2
3
0
1
0
0

Skupaj

2682

247

2435

gosp.

negosp.

Faktor

1
3
10
15
30
50
100
200

Št.
vodomerov

Izhodišče

x faktor

(EUR/FO)/12

2509
378
100
270
30
750
300
0

3,7731
3,7731
3,7731
3,7731
3,7731
3,7731
3,7731
3,7731

Predlagana
cena
Letna omrežnina Mes. omrežnina
EUR/priklj.
EUR/priključek EUR/priključek (brez DDV)
45,2773
135,8318
452,7727
679,1590
1.358,3180
2.263,8633
4.527,7265
9.055,4530

3,7731
11,3193
37,7311
56,5966
113,1932
188,6553
377,3105
754,6211

3,77
11,32
37,73
56,60
113,19
188,66
377,31
754,62

4337

Izhodišče 3,7731 eur je družba izračunala takole: osnova za omrežnino 196.367,50 EUR /4.337 (št. vodomerov x faktor) / 12 mesecev =
3,7731eur. Cene v zadnjem stolpcu predstavljajo predlagane predračunske cene omrežnine za odjemalce v letu 2014, če jih bo v tej obliki potrdil
Občinski svet Občine Gornja Radgona. S sprejetjem na imenovanem organu bodo postale potrjene cene omrežnine oskrbe s pitno vodo za leto
2014.

Specifika nove uredbe je, da omrežnina ne zajema le najemnine v višini amortizacije, kot to velja za sedanjo omrežnino, ampak tudi dodatne
postavke iz tabele 13 in ni direktno primerljiva z dosedanjo omrežnino. Dodatna posebnost pa je v možnosti odobritve subvencije, ki pa so jo
lahko deležna le gospodinjstva in negospodarski subjekti (skladno s 3. točko 3. člena uredbe MEDO). Cene v zadnjem stolpcu predstavljene
tabele 15 so torej hkrati cene omrežnine, ki bodo po sprejetju veljale za gospodarstvo!

Izračun planskih cen omrežnine oskrbe s pitno vodo po dimenzijah obračunskega vodomera za leto 2014 s subvencijo
Da bi omilili pritisk novih cen omrežnine na odjemalce, ki jim 3. točka 3. člena daje to možnost, na podlagi dejstev, ker je Občina Gornja
Radgona že do sedaj subvencionirala omrežnino, in je že do sedaj iz proračuna pokrivala zavarovalne premije, in ker je že do sedaj iz proračuna
direktno pokrivala nadomestila za kmetovanje na VVO, predlagamo, da se skupni stroški omrežnine, ki bi sicer obremenjevali gospodinjstva in
negospodarske subjekte in znašajo za leto 2014 124.150,26 EUR , predlagamo, da se ti stroški do 50% pokrivajo iz proračuna. Na tej podlagi se
stroški, ki bi jih morali pokriti odjemalci zmanjšajo na 62.075,13 EUR. Cena omrežnine s subvencijo za odjemalce po 5. točki 17. člena Uredbe
MEDO (večstanovanjske zgradbe s skupnim vodomerom, kjer se vsaki stanovanjski enoti obračuna najmanjši obračunski vodomer s faktorjem
1), je prikazana v tabeli 16.
Tabela 16: Predračunske cene omrežnine oskrbe s pitno vodo po dimenzijah obračunskega vodomera za leto 2014 z upoštevano subvencijo

Priključek

Št.
Vodomerov

DN

kos

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

2509
126
10
18
1
15
3
0

179
27
8
15
1
14
3
0

2330
99
2
3
0
1
0
0

Skupaj

2682

247

2435

gospodarstvo

negospodarstvo

Faktor

1
3
10
15
30
50
100
200

Št.
vodomerov
negospodar
stvo

Izhodišče

Letna omrežnina

x faktor

(EUR/FO)/12

EUR/priključek

2330
297
20
45
0
50
0
0

1,8866
1,8866
1,8866
1,8866
1,8866
1,8866
1,8866
1,8866

22,6386
67,9159
226,3863
339,5795
679,1590
1.131,9316
2.263,8633
4.527,7265

Predlagana
cena
subvencioni
Mes.
rana za
omrežnina
negosp.
EUR/priključe EUR/priklj.
k
(brez DDV)
1,8866
5,6597
18,8655
28,2983
56,5966
94,3276
188,6553
377,3105

1,89
5,66
18,87
28,30
56,60
94,33
188,66
377,31

2742
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Izračun obračunskih cen omrežnine oskrbe s pitno vodo po dimenzijah obračunskega vodomera za leto 2013
Družba je na podlagi podatkov leta 2013 pripravila obračunsko kalkulacijo cen omrežnine oskrbe s pitno vodo po dimenzijah
obračunskih vodomerov v skladu z veljavno Uredbo MEDO (Ur.l. RS, št.87/2012). Osnova za omrežnino so torej dejanski stroški
vseh postavk, ki sodijo v omrežnino po novi uredbi v višini 180.503,39 eur (glej tabelo 13).

Tabela 17: Obračunske cene omrežnine oskrbe s pitno vodo po dimenzijah obračunskega vodomera za leto 2013

Priključek

Št.
Vodomerov

DN

kos

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

1759
160
28
18
1
15
3
0

170
28
9
15
1
14
3
0

1589
132
19
3
0
1
0
0

Skupaj

1984

240

1744

gosp.

negosp.

Faktor

Št.
vodomerov
x faktor

1
3
10
15
30
50
100
200

1759
480
280
270
30
750
300
0

Obračunska
cena
omrežnine
2013
Izhodišče
Letna omrežnina Mes. omrežnina
EUR/priklj.
(EUR/FO)/12 EUR/priključek EUR/priključek (brez DDV)
3,8878
3,8878
3,8878
3,8878
3,8878
3,8878
3,8878
3,8878

46,6538
139,9613
466,5376
699,8064
1.399,6127
2.332,6879
4.665,3758
9.330,7515

3,8878
11,6634
38,8781
58,3172
116,6344
194,3907
388,7813
777,5626

3,89
11,66
38,88
58,32
116,63
194,39
388,78
777,56

3869

Izhodišče 3,8878 eur je družba izračunala takole: osnova za omrežnino 180.503,39eur/ 3.869 (št. vodomerov x faktor) / 12 mesecev = 3,8878
eur.
Obračunska kalkulacija za leto 2013 ne upošteva določila 5. točke 17. člena uredbe MEDO, ki govori o večstanovanjskih zgradbah, v katerih
posamezne stavbe nimajo obračunskega vodomera.

20

3. POJASNILA O ODMIKIH STROŠKOVNIH CEN OD POTRJENIH CEN IN
PREDLOGI SPREMEMBE CEN

3.1. Cena omrežnine vodovod:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je dne 23.12.2009, v skladu s 13.členom Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Ur. l. RS, št.63/2009) sprejel ceno omrežnine vodovoda, ki je še zmeraj veljavna cena.

Tabela 17: Trenutno veljavna cena omrežnine vodovoda
Vodomer (m3/h)
Koeficient
DN 13, DN 15
1,00
DN 20
1,67
DN 25
2,50
DN 30, DN 32
4,00
DN 40
6,67
DN 50, 50/20
10,00
DN 65
16,67
DN 80, 80/20
33,33
DN 100, 100/20
50,00
DN 150, 150/40
100,00

Strošek omrežnine (eur/mesec)
1,10
1,85
2,75
4,40
7,30
10,90
18,20
36,40
54,65
109,25

Tabela 18: Cene omrežnine oskrbe s pitno vodo po dimenzijah obračunskih vodomerov za leto 2014 – velja za
za gospodarstvo

Priključek
DN
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Predlagana
cena
EUR/priklj.
(brez DDV)
3,77
11,32
37,73
56,60
113,19
188,66
377,31
754,62

Tabela 19: Cene s subvencijo - omrežnine oskrbe s pitno vodo po dimenzijah obračunskih vodomerov za leto
2014 za gospodinjstva in negospodarstvo

Priključek
DN

Predlagana
cena
subvencioni
rana za
negosp.
EUR/priklj.
(brez DDV)

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

1,89
5,66
18,87
28,30
56,60
94,33
188,66
377,31

Osnova obeh cenikov je v obračunskih cenah omrežnine za leto 2013 in v planskih stroških za
isto področje za leto 2014.
Postavke, ki jih je do sedaj direktno plačevala Občina Gornja Radgona iz proračuna, so zajete
v planskih stroških omrežnine. Obenem je predračunska kalkulacija razdeljena na dve tabeli,
in sicer tisto za gospodinjstva in negospodarstvo in drugo za gospodarstvo. Skladno z
metodologijo MEDO so predračunske cene omrežnine za gospodinjstva in negospodarstvo
upravičene do subvencije in prav ta tabela slednje tudi prikazuje.
Omrežnina je izračunana skladno z določili 5. točke 17. člena za večstanovanjske objekte, ki
imajo skupni vodomer in kjer se vsaki stanovanjski enoti zaračuna postavka najmanjšega
vodomera s faktorjem 1. Vidimo, da se cene povečajo enormno, predvsem pa je ta dvig velik
pri gospodarstvu, kjer uredba ne dovoljuje več subvencij, prav nasprotno so cene s subvencijo
upoštevane pri gospodinjstvih in negospodarskih subjektih, kot to dovoljuje 3.točka 3.člena
uredbe.
Opozarjamo še na eno pomembno dejstvo, in sicer so obračunski stroški omrežnine za leto
2013 izračunani na evidentiranomaso vodomerov, izračun za leto 2014 pa upošteva določilo
5.točke 17.člena, torej so stroški razdeljeni na večje število enot. Če tega ne bi upoštevali, bi
bila podražitev še višja!
3.2. Cena storitve oskrbe s pitno vodo – vodarina
Kot je razvidno iz tabele 1 je v letu 2013 znašala obračunska lastna cena vodarine 0,7218
eur/m3 Trenutno veljavna prodajna cena vodarine znaša 0,6507 eur/m3 in pomeni, da
podjetje na stroškovnem mestu beleži presežek odhodkov nad prihodki. Občina cene vodarine
v letu 2013 ni subvencionirala. Razlika med obračunsko lastno ceno leta 2013 in veljavno
ceno vodarine znaša 0,0711eur.
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Tabela 20: Obračunska cena vodarine za leto 2013 in predračunska lastna cena vodarine za leto 2014 po
metodologiji
MEDO (eur/m3) – vse brez DDV

Lastna cena (obračunska 2013)
Veljavna prodajna cena – vodarina
Razlika v ceni
Predračunska lastna cena vodarine 2014
Potreben dvig na veljavno prodajno ceno

0,7218
0,6507
0,0711
0,8213
0,1705

Kot je razvidno iz tabele 14 znaša predračunska lastna cena vodarine za leto 2014 - 0,8213
eur/m3, ker je oblikovana v skladu z veljavno uredbo, kar pomeni, da so stroški obnove in
vzdrževanja priključkov izvzeti iz cene vodarine in vključeni v ceno omrežnine vodovoda,
hkrati pa cena vsebuje stroške vodnega povračila in vodnih izgub, ki smo jih odjemalci v
preteklosti plačevali ločeno in niso šli v stroške podjetja. Po novem, je ta element sestavina
cene vodarine, k temu pa še največ 5% donos na poslovno potrebna osnovna sredstva. V teh
dveh postavkah je iskati vzrok za predlagano povečanje cene vodarine na dobrih 82 centov.
Ko govorimo o stroških vodarine, potem je treba vedeti, da se ti stroški vodijo na posebnem
stroškovnem mestu in ima podjetje absolutni pregled nad njihovim gibanjem, ko govorimo o
direktnih stroških materiala in storitev. Za preciznejše evidentiranje stroškov dela, so bili
stroški vsakega delovnega mesta razporejeni na posamezne nosilce, glede na delo v letu 2013,
zato je obremenitev stroškov dela lahko obravnavana kot direktni strošek.
Razlika med obračunsko lastno ceno leta 2013 (oblikovano v skladu z veljavno uredbo) in
veljavno ceno vodarine znaša 0,0995 eur in izkazuje na potreben dvig cene vodarine za leto
2014 v primerjavi z obračunsko ceno 2013!
4. ZAKLJUČEK
Družba na osnovi opravljenih analiz in izvedenega načrtovanja nedvoumno ugotavlja:
1. da mora do konca meseca marca 2014 pripraviti in dati Občini Gornja Radgona v
potrditev cene oskrbe s pitno vodo po metodologiji MEDO,
2. da imenovana metodologija prinaša pomemben spremembe v strukturi posameznih
cen izvajanja storitve in tudi pri omrežnini, zato nove cene niso direktno primerljive s
sedaj veljavnimi,
3. da so prodajne cene storitev vodooskrbe glede na realizirane stroške v letu 2013 in
plan 2014 prenizke in potrebne korekcije,
4. da beleži na stroškovne mestu zadnja tri leta negativni poslovni izid, ki ima seveda
negativen vpliv na poslovni izid podjetja kot celote,
5. da so potrebne korekcije visoke predvsem na področju omrežnine oskrbe s pitno vodo,
kjer za gospodarske subjekte ni več možna subvencija in sama kalkulacija
metodološko vsebuje razen dosedanje najemnine v višini amortizacije še nekaj novih
postavk, ki jih je v preteklosti direktno pokrival proračun občine, ki je hkrati lastnica
javne infrastrukture.
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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 20. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na ….. seji, dne …….. sprejel

SKLEP
o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode
(omrežnina in storitve odvajanja) v občini Gornja Radgona
1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cene storitev
odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona, marec 2014, ki
ga je izdelal izvajalec javne službe javno podjetje Komunala Radgona d.o.o..
2. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode, ki je sestavljena iz
1. omrežnine – strošek uporabe javne infrastrukture, ki jo uporablja izvajalec odvajanja
komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin
in
2. storitve javne službe – odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih
površin, glede na količine odvedene vode.
Omrežnina:

Priključek

Faktor

DN
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

1
3
10
15
30
50
100
200

1

letna
omrežnina
Predlagana cena
skupaj
EUR/priklj. (brez
DDV)
2,02
6,06
20,19
30,29
60,58
100,97
201,95
403,89

33.199,84
3.416,92
2.665,68
4.362,02
0
15.751,75
2.423,35
0

Storitve javne službe:
-

za komunalno odpadno vodo – 0,2103 EUR/m3
za industrijsko odpadno vodo – 0,4938 EUR/ m3

V cene ni vključen 9,5 % DDV.
Z uveljavitvijo novih prodajnih cen storitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne
vode, preneha veljati Sklep o prodajni ceni odvajanja in čiščenja komunalnih in industrijskih
odpadnih voda ter o višini obračunanega stroška omrežnine (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 54 z dne 01.12.2009).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni
časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.06.2014.

Številka: 355-1/2014-U108
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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Obrazložitev:
1. Uvod – podlaga za spremembo
Financiranje gospodarskih javnih služb opredeljuje 8. člen Zakona o gospodarskih javnih službah
(ZGJS – UL RS št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP), ki določa, da se gospodarske javne službe
financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov določenih z zakonom ali
odlokom lokalne skupnosti. Na podlagi tega zakona je Občina Gornja Radgona sprejela Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 08.03.1999), s katerim je podrobno uredila, kako se te storitve
financirajo. Republika Slovenija je dne 16.11.2012 v UL RS št. 87/12 objavila Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, ki izvajalcem javnih gospodarskih služb nalaga, da v 15 mesecih po njenem izidu pripravijo
cene v skladu z določili tega predpisa. Rok za usklajevanje cen z uredbo se izteka 31. marca 2014,
vse skupaj pa je potrebno potrjevati na Občinskem svetu.
2. Podlaga za oblikovanje cen 2014 – obračunska lastna cena 2013
Podlaga za oblikovanje predračunskih lastnih cen so stroški poslovanja podjetja pri izvajanju storitev
GJS in t.i. obračunske lastne cene storitev iz preteklega leta. JP Komunala Radgona d.o.o. tudi
finančno zaključuje poslovno leto 2013, tako so nam v tem trenutku že na voljo dovolj podrobni
rezultati na nivoju podjetja, kjer podjetje beleži manjši dobiček pred obdavčitvijo. Rezultati
poslovanja po stroškovnih mestih pa nam povedo, da je podjetje v letu 2013 na področju odvajanja
komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda beležilo presežek odhodkov nad prihodki
(takšno stanje beleži podjetje že nekaj let zapovrstjo). Slednje seveda ne čudi, saj so cene javnih
storitev zamrznjene že nekaj let (zadnja sprememba v Občini Gornja Radgona izhaja iz leta 2009),
presežek odhodkov nad prihodki na stroškovnih mestih GJS pa se ugotavlja ves čas. Ne glede na vse
je treba reči, da poslovanje podjetja nadzira Nadzorni svet, podjetje pa vsako leto opravi zunanjo
revizijo finančnega poslovanja z zunanjo revizijsko hišo. V decembru 2013 je bilo podjetje deležno
predrevizijskega pregleda, zato so računovodske podlage za oblikovanje obračunskih lastnih cen, ki
so osnova predračunskih lastnih cen za leto 2014 zelo precizne, pri tem pa upoštevamo, da se bodo
morda našle še kakšne malenkosti, ki bodo dokončno oblikovale rezultat podjetja za leto 2013.
Da bi lahko oblikovali novo ceno skladno z metodologijo MEDO, smo se lotili izdelave obračunske
lastne cene za leto 2013, ki temelji na:
a. direktnem evidentiranju materialnih stroškov storitev odvajanja odpadnih voda (R 40),
b. direktnem evidentiranju storitev za odvajanje odpadnih voda (R41),
c. direktnem evidentiranju stroškov dela (R 47) za tiste delavce, ki direktno bremenijo odvajanje
odpadnih voda (v manjšem deležu vodovodarji, delovodja, referent za nadzor kvalitete voda,
del,
d. referenta za e-kataster) – notranja delitev med vodooskrbo in odvajanjem je postavljena
izkustveno,
e. evidentiranju stroškov dela vsakega posameznega posrednega delavca po stroškovnih mestih
podjetja na izkustveni podlag in
f. dodajanju splošnih stroškov po stroškovnih mestih po posebnih sodilih, ki jih je potrdil NS
družbe na svoji 6. redni seji dne 28.02.2014, na podlagi česar je izračunan delež po vsakem
stroškovnem mestu in po tem principu so stroškovna mesta obremenjena še s splošnimi
stroški;
Ko dodamo še letno količino odvedene odpadne komunalne in padavinske vode in slednjo
uporabimo v imenovalcu, in ko ugotovimo vse stroške odvajanja odpadnih vod, dobimo polnolastno
obračunsko ceno storitve odvajanja v letu 2013.
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Ko nadalje od prihodkov od prodane vode v letu 2013 odštejemo vse stroške, dobimo poslovni izid
na stroškovnem mestu odvajanja odpadnih komunalnih vod, ki nam pove, da je podjetje tukaj
zabeležilo presežek odhodkov nad prihodki.
Predstavljena obračunska lastna cena iz leta 2013 je osnova za izračun predračunske lastne cene
odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod za leto 2014, ki seveda ne vsebuje presežka
planiranih odhodkov nad planiranimi prihodki.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da potrdi Elaborat o oblikovanju cen
izvajanja storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode v občini Gornja
Radgona in cene storitev obravnava in sprejme sklep v predloženi vsebini.

V Gornji Radgoni, marec 2014

PRIPRAVILA:
Občinska uprava in
Komunala Radgona d.o.o.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Priloga:
- Elaborat
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1. OPIS JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE IN
PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI GORNJA RADGONA

KOMUNALA RADGONA d.o.o. zagotavlja izvajanje javne gospodarske službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v nekaterih delih občine.

Kanalizacija na območju občine Gornja Radgona je zgrajena v glavnem kot mešani
sistem, kar pomeni, da se odpadne vode iz objektov in padavinske vode z asfaltnih površin in
streh odvajajo po istih odvodnih ceveh. Zaradi vedno večjih okoljevarstvenih zahtev in
zaradi intenzivnejših nalivov se mešani sistemi ne gradijo več. Je pa dejstvo, da je zgrajen
mešan sistem že zelo star in iz betonskih cevi, kjer se velika količina voda, predvsem
odpadnih, ob sušnem odtoku izgubi v okolje, ker cevi niso vodotesne, so poškodovane,
stiki ne tesnijo itd…
Problem se pojavlja tudi ob dvigu talne vode, ko podtalnica vdira v kanalizacijo.
V mestu Gornja Radgona imamo zgrajen predvsem mešani kanalizacijski sistem, nove
ločene sisteme pa se gradi predvsem v zadnjem času kot sekundarne veje
(Črešnjevci, Črešnjevci Trplan, vas Mele, vas Podgrad … ).
Trenutno je na področju občine Gornja Radgona beležimo naslednje stanje:
o skupna dolžina celotnega kanalizacijskega sistema
52.250 m,
o mešani sistem
46.264 m,
o ločena kanalizacija za odpadne vode
1.679 m,
o kanalizacija za odvod padavinskih voda
4.307 m;
Mešani sistem poleg odpadne vode odvaja tudi padavinsko vodo, ki se steka iz javnih in
zasebnih površin. S tem odvodom padavinskih voda se dodatno obremenjuje kanalizacijsko
omrežje. Za odvajanje padavinske vode nastajajo podobni stroški kot pri odpadni vodi. Celo
večji, saj je potrebno zaradi vedno večjih asfaltiranih in tlakovanih površin dimenzionirati
vedno večje profile odvodnih cevi. S sprejetjem Pravilnika o obračunavanju stroškov za
uporabo javne kanalizacije in njegovih sprememb bi morali porabniki, ki so priključeni na
mešani sistem, poravnati tudi stroške odvajanje padavinske vode.
Še večji problem v tej zvezi bo nastal, ko bo v Gornji Radgoni zgrajena centralna čistilna
naprava, kjer bo zaradi sedanjega mešanega sistema velika količina meteornih voda
močno obremenjevala delovanje čistilne naprave. Zato bo dolgoročno potrebno ves sedanji
mešani sistem predelati v ločenega - zgraditi kanalizacijo izključno za odpadno vodo, ki
se bo vodila na čistilno napravo, sedanje cevi mešanega sistema pa uporabiti za odvod
padavinskih voda direktno v reko Muro.
Izvajalec gospodarske javne službe in upravljalec kanalizacijskega sistema pri izvajanju
dejavnosti uporablja predpisane oskrbovalne in tehnične standarde :
o Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode ( Ur. list RS 4/2000 )
in državni predpis :
o Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ( Ur. list RS
4.11.2011 )
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Osnove oblikovanja cen odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode

Skoraj 4 leta je od tedaj, ko je bila sprejeta sedaj veljavna cena kanalščine in omrežnine,
kasneje so bile cene GJS zamrznjene, njihovo sprostitev pa je napovedalo sprejetje Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen (Ur.l. RS, št. 87/2012). Ta nalaga podjetjem, ki vršijo storitve
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, da svoje cene uskladijo z
novimi v citiranem dokumentu objavljenimi določili najkasneje do konca marca 2014.
Elaborat o oblikovanju cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode je narejen skladno z metodologijo, ki jo uvaja uredba in prinaša prav v metodološkem
smislu veliko sprememb, zato direktnih primerjav z obstoječimi in še veljavnimi cenami ni
moč opraviti. Povejmo, da bo bodoča položnica za odvajanje in čiščenje komunalnih in
padavinskih odpadnih vod vsebovala le 3 postavke, in sicer:
- omrežnino,
- ceno storitve (do sedaj kanalščina) in
- okoljsko dajatev.
V bistvu položnica za to področje javnih storitev ne bo doživela vsebinske spremembe,
spremembe pa so v strukturi kalkulacije prvih dveh postavk (omrežnine in cene storitve).
OMREŽNINA
Omrežnina, ki je do sedaj predstavljala zgolj najemnino v višini amortizacije, se po novem
povečuje še za:
1. zavarovanje javne infrastrukture,
2. stroške odškodnin,
3. stroški obresti financiranja izgradnje javne infrastrukture,
te postavke je do sedaj pokrivala občina direktno iz proračuna, po novem so del obračuna za
odjemalce.

STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z
JAVNIH POVRŠIN
Obračun izvajanja storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode vsebuje vse
postavke, kot do sedaj, dodan pa je še:
- donos na poslovno potrebna osnovna sredstva - metodologija dovoljuje, da izvajalec
storitev GJS vkalkulira v ceno dovoljen donos na poslovno potrebna osnovna sredstva
v višini največ 5% (povsem nova postavka).
OKOLJSKA DAJATEV
Okoljska dajatev je predpisana s posebnim predpisom in glede na sedanje stanje za enkrat ni
predmet sprememb ali novih določb, zato se je v nadaljevanju ne bomo več dotikali.
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2. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE
ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Vsebina elaborata je pripravljena v skladu z 9.členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

2.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode za leto 2013
Tabela 1: Količine storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

predračunska količina
odvajanja za leto 2013
v m3

obračunska količina za
leto 2013 v m3

330.000 m3
289.643 m3

2.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja
komunalne odpadne in padavinske odpadne vode za leto 2013
Tabela 2: Predračunski stroški odvajanja odpadne komunalne vode za leto 2013 in obračunski stroški odvajanja
odpadne komunalne vode za leto 2013

CENA STORITVE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE
ODPADNE KOMUNALNE IN PADAVINSKE
ODPADNE VODE
Uredba ( Ur.l. RS, št.87/2012)
I.
1.
2.
3.
4.

OMREŽNINA
Strošek amortizacije ali najemnine javne infrastrukture
Strošek zavarovanja javne infrstrukture
Stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo
Stroški obresti financiranja izgradnje javne infrastrukture
SKUPAJ VSI STROŠKI OMREŽNINE

II.
1.

KANALŠČINA
Neposredni stroški materiala in storitev
a.) stroški materiala
stroški električne energije in pogonskih goriv
drugi stroški materiala
b.) stroški storitev
stroški čiščenja in vzdrževanja kanalizacije
drugi stroški storitev
Neposredni stroški dela
Drugi neposredni stroški
Splošni proizvajalni stroški

2.
3.
4.

predračunski stroški
odvajanja odpadne
komunalne vode za
leto 2013 v EUR

obračunski stroški
odvajanja odpadne
komunalne vode za
leto 2013 v EUR

61.819,56
61.819,56

61.819,56
61.819,56

101.050,00
14.200,00
4.200,00
3.500,00
700,00
10.000,00
7.000,00
3.000,00
60.000,00

94.141,99
24.652,76
4.962,01
4.286,84
675,17
19.690,75
14.674,98
5.015,77
51.517,39

14.850,00

14.503,90
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5.

6.

7.
8.

9.
III.

stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški storitev v zvezi z vzrdrževanjem osnovnih
sredstev
stroški povračil zaposlencem v zvezi z delom
stroški intelektualnih storitev
stroški drugih storitev
stroški dela
Splošni nabavno-prodajni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Splošni upravni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JGS,
neposredne stroške prodaje
Drugi poslovni odhodki
stroški rezervacij
prevrednotovalni poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
OKOLJSKA DAJATEV
SKUPAJ VSI STROŠKI
KOLIČINA m3
LASTNA CENA m3
TRENUTNA POVPREČNA PRODAJNA CENA

1.200,00
6.500,00
7.150,00

651,19
5.533,00
8.319,71

2.000,00
150,00
2.000,00
3.000,00

1.546,58
134,04
1.573,61
5.065,48

3.500,00

3.500,00

5.500,00
1.000,00
3.000,00
1.500,00
3.000,00

738,84
2.729,09

101.050,00
330.000
0,3062
0,2745

94.141,99
289.643
0,3250
0,2745

Obračunska lastna cena odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih odpadnih vod znaša
za leto 2013 -0,3250 EUR/m3.
2.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje
Družba stroške planira na podlagi stroškov poslovanja znotraj ločenega stroškovnega mesta.
Stroški omrežnine
Planske stroške omrežnine odvajanja odpadnih vod za leto 2013 lahko primerjamo z
realiziranimi stroški omrežnine po uredbi, saj pri tej postavki ni prišlo do sprememb.
Stroški odvajanja odpadnih voda
Predračunsko ceno odvajanja odpadnih komunalnih in odpadnih padavinskih vod za leto 2013
je treba jemati kot kalkulativno postavko, ki je bila narejena v času zamrznjenih cen. Razlike
med planskimi vrednostmi variirajo od pozitivnih do negativnih. Na koncu leta je postavka
odvajanja odpadnih vod v letu 2013 zabeležila približno enak obseg prihodkov in odhodkov
torej z nevtralnim poslovnim izidom.
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Pri odvajanju odpadnih voda velja podčrtati, da so realizirani stroški odvajanja odpadnih vod
v letu 2013 konkreten temelj za predračunsko ceno odvajanja za leto 2014. V letu 2013 je
podjetje poleg direktnih materialnih stroškov in storitev, dokaj podrobno razmejilo tudi
stroške dela na področji oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalnih odpadnih vod in seveda
na ostale dejavnosti. Te razmejitve sodijo v področje sodil in so prispevale tudi k zelo realni
razmejitvi vseh stroškov na vsa področja delovanja podjetja ter predstavljajo tudi temelj novih
predračunskih cen.

2.4. Primerjava obračunskih cen odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih
odpadnih vod (omrežnina in storitev) za leto 2013 z obračunskimi cenami odvajanja
komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih vod na primerljivih področjih za leto
2013
S temi podatki skladno s 27. členom uredbe MEDO ne razpolagamo!

2.5. Primerjava potrjenih cen odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih
vod (omrežnina in storitev) za leto 2013 s potrjenimi cenami odvajanja komunalnih
odpadnih in padavinskih odpadnih vod na primerljivih področjih za leto 2014
Pri opredelitvi območja, ki ga jemljemo kot primerljivo območje za primerjavo obračunskih
cen, smo se odločili za področje, ki ga pokrivata sosednji podjetji s podobno dejavnostjo
našemu podjetju. Gre za podjetji Komunala Murska Sobota d.o.o. in Javno podjetje Prlekija
d.o.o. iz Ljutomera. Obe podjetji skupaj z vsemi občinami, kjer sta pristojni za odvajanje
komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih vod, tvorita okrožje, ki je s področjem, za
katerega je odgovorno podjetje Komunala Radgona d.o.o., najbolj primerljivo po
konfiguraciji terena in delno tudi po opremljenosti.

Prva tabela prikazuje cene omrežnine odvajanja po dimenzijah obračunskih vodomerov. Kljub
temu, da smo v analizo vzeli dve večji podjetji, ki pokrivata teritorij več občin, smo na spletu
našli le nekaj podatkov. Cene omrežnine se pričakovano med seboj razlikujejo zaradi različne
stopnje opremljenosti in seveda tudi zaradi različnih vrednosti te javne infrastrukture.
Posledično ne čudi, da se razmerje med cenami omrežnine za priključke enake dimenzije
giblje v razponu 1:3. Razmerje med najnižjimi in najvišjimi cenami storitev izvajanja
odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode pa je celo 1: 3,33.
Obračunske cene omrežnine in izvajanja storitev odvajanja odpadnih komunalnih in
padavinskih vod Občine Gornja Radgona, ki so pod ingerenco podjetja Komunala Radgona
d.o.o., so se v letu 2013 gibale v primerljivem območju s cenami predstavljenih občin oz.
obeh citiranih podjetij. Podobno sliko kaže tudi primerjava z občinami, ki sodijo v delovno
področje družbe Komunala Slovenska Bistrica d.o.o..
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Omrežnina – odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih vod –
benchmark
Tabela 3: Potrjene cene omrežnine v letu 2013 v občinah, kjer odvajanje odpadne komunalne in odpadne
padavinske vode vršita Komunala Murska Sobota d.o.o. in JP Prlekija Ljutomer d.o.o.

BENCHMARK ANALIZA - ODVAJANJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
KOMUNALA MURSKA SOBOTA
OMREŽNINA
VODOVOD
DN < 20 20 > DN >40 40 > DN >50 50 > DN >65 65 > DN > 80 80 > DN > 100
faktor
1
3
10
15
30
50

Občina Puconci
Puconci subvenc.cene

EUR
EUR

Občina Cankova
cankova subvenc.cene

EUR
EUR

Občina Mor.Toplice

EUR

Občina Murska Sobota

EUR

Občina Kuzma

EUR

1,89

5,68

18,92

28,39

4,52
2,26

7,54 - 11,30 - 18,08

30,14 - 45,2
15,07-22,6

45,2

56,77

100>DN>150
100

150 > DN
200

94,62

189,24

378,47

150,65
75,32

226
113

JAVNO PODJETJE PRLEKIJA
LJUTOMER
Občina Ljutomer

EUR

Občina Apače

EUR

Občina Sv.Jurij/Šč

pridobitni EUR
nepridob. EUR

Občina Križevci

EUR

Občina Veržej

EUR

Občina Razkrižje

pridobitni EUR
nepridob.

3,77-5,65-9,04
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Izvajanje storitve odvajanja odpadnih komunalnih in odpadnih padavinskih vod
Tabela 4: Potrjene cene izvajanja storitve odvajanja odpadnih voda v letu 2013 v občinah, kjer odvajanje
odpadne komunalne in odpadne padavinske vode vršita Komunala Murska Sobota d.o.o. in JP Prlekija Ljutomer
d.o.o.

KOMUNALA MURSKA SOBOTA
VODOVOD

Občina

Puconci
Puconci

STORITEV
ODVAJANJA
EUR/m3
GOSPODARSTVO GOSPODINJSTVA

subvenc.cene

Občina

Cankova
cankova subvenc.cene

Občina

Mor.Toplice

Občina

Murska Sobota

Občina

Kuzma

0,48

0,2312

JAVNO PODJETJE PRLEKIJA
LJUTOMER
Občina

Ljutomer

0,3343

0,2068

Občina

Apače

Občina

Sv.Jurij/Šč

Občina

Križevci

0,3964

0,3338

Občina

Veržej

0,1513

0,1513

Občina

Razkrižje

0,5

0,5

pridobitni
nepridob.

pridobitni
nepridob.
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2.6. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja odpadnih
komunalnih vod za prihodnje obdobje
Tabela 5: Obračunska količina opravljenih storitev javne službe v letu 2013 in predračunska za leto 2014

obračunska količina predračunska količina
za leto 2013 v m3
za leto 2014v m3

289.643

290.000

2.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja odpadne vode za leto
2014
Tabela 6: Predračunski stroški storitve javne službe odvajanje odpadne vode za leto 2014
Predračunski stroški
CENA STORITVE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE
odvajanja odpadne
ODPADNE KOMUNALNE IN PADAVINSKE
komunalne vode za
ODPADNE VODE
leto 2014 v EUR
Uredba ( Ur.l. RS, št.87/2012)

Obračunski stroški
odvajanja odpadne
komunalne vode za
leto 2013 v EUR

I.
1.
2.
3.
4.

OMREŽNINA
Strošek amortizacije ali najemnine javne infrastrukture
Strošek zavarovanja javne infrstrukture
Stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo
Stroški obresti financiranja izgradnje javne infrastrukture
SKUPAJ VSI STROŠKI OMREŽNINE

61.819,56
61.819,56

61.819,56
61.819,56

II.
1.

KANALŠČINA
Neposredni stroški materiala in storitev
a.) stroški materiala
stroški električne energije in pogonskih goriv
drugi stroški materiala
b.) stroški storitev
stroški čiščenja in vzdrževanja kanalizacije
drugi stroški storitev
Neposredni stroški dela
Drugi neposredni stroški
Splošni proizvajalni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški storitev v zvezi z vzrdrževanjem osnovnih
sredstev
stroški povračil zaposlencem v zvezi z delom
stroški intelektualnih storitev
stroški drugih storitev
stroški dela
Splošni nabavno-prodajni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev

97.216,16
25.419,12
5.236,10
4.544,05
692,05
20.183,02
15.041,85
5.141,16
53.444,14

94.141,99
24.652,76
4.962,01
4.286,84
675,17
19.690,75
14.674,98
5.015,77
51.517,39

14.866,50
667,47
5.671,33
8.527,70

14.503,90
651,19
5.533,00
8.319,71

1.585,24
137,39
1.612,95
5.192,12

1.546,58
134,04
1.573,61
5.065,48

2.
3.
4.

5.
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6.

7.
8.

9.
III.

stroški dela
Splošni upravni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JGS,
neposredne stroške prodaje
Drugi poslovni odhodki
stroški rezervacij
prevrednotovalni poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
OKOLJSKA DAJATEV
SKUPAJ VSI STROŠKI
KOLIČINA m3
LASTNA CENA m3
POTREBNA PC – KOMUNALNA ODPADNA VODA
POTREBNA PC – INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA
TRENUTNA POVPREČNA PRODAJNA CENA

757,31
2.729,09

738,84
2.729,09

97.216,16
290.000
0,3352
0,2104
0,4938
0,2745

94.141,99
289.643
0,3250
0,2037
0,0,4782
0,2745

2.6. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe
odvajanja odpadnih komunalnih in odpadnih padavinskih vod za preteklo in prihodnje
leto (v eur)
Tabela 7: Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev

Leto
Poslovno potrebna
osnovna sredstva EUR

2013

2014

54.581,87

54.581,87

2.7. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10.členom te uredbe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Predstavitev stroškovnih mest
Družba Komunala Radgona ima za vsako GJS določeno stroškovno mesto na katerega
neposredno razporeja večino stroškov in prihodkov (neposredni stroški oz. prihodki).
Stroškovna mesta so:
• vodni vir Gornja Radgona (vodovod),
• kanalizacija Gornja Radgona in Negova (kanalščina),
• javna snaga,
• vzdrževanje cest,
• tržna dejavnost,
• javna dela in
• uprava.
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Na stroškovnem mestu »uprava« se zbirajo posredni stroški in prihodki, ki se nato na podlagi
sodil razporedijo na ostala stroškovna mesta.
Sodilo – delitev posrednih (splošnih) stroškov:
Posredni (splošni) stroški predstavljajo 10% vseh stroškov poslovanja podjetja v obračunskem
obdobju – letu 2013. Družba posredne stroške na posamezna stroškovna mesta prerazporedi
na podlagi deleža (višine) neposrednih stroškov posameznega stroškovnega mesta ali GJS v
seštevku vseh neposrednih stroškov.
(neposredni stroški posameznega stroškovnega mesta / vsi neposredni stroški) x 100 = %

V letu 2013 se je na stroškovno mesto odvajanje in čiščenje odpadnih voda (kanalščina = SM
7) prerazporedilo 10,38% vseh posrednih stroškov.
Sodilo za delitev stroškov dela
Stroški plač (katere obravnava kot neposredne stroške, ker imajo za razdelitev po stroškovnih
mestih svoje sodilo – ključ plač) se po posameznih stroškovnih mestih razporedijo na podlagi
sodila (ključa plač), ki temelji na sistemizaciji delovnih mest, opravljenih delovnih urah in
izkušnjah. Ključ delitve stroškov plač potrjuje Nadzorni svet podjetja. Za predračunavanje se
uporablja ključ preteklega leta z morebitnimi spremembami, zaradi že znanih dejstev ali
utemeljenih pričakovanj.
Sodilo za delitev posrednih (splošnih) prihodkov
Posredni (splošni) prihodki, so v letu 2013 predstavljali zanemarljivih 0,04% vseh prihodkov
poslovanja podjetja v obračunskem obdobju. Družba posredne prihodke na posamezna
stroškovna mesta prerazporedi na podlagi deleža (višine) neposrednih prihodkov
posameznega stroškovnega mesta ali JGS v seštevku vseh neposrednih prihodkov.
(neposredni prihodki posameznega stroškovnega mesta / vsi neposredni prihodki) x 100 = %

V letu 2013 se je na stroškovno mesto odvajanje in čiščenje odpadnih voda (kanalščina = SM
7) prerazporedilo 10% vseh posrednih prihodkov.
Družba javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda vrši samo na območju Občine
Gornja Radgona.
Družba za prihodnje obdobje ne načrtuje sprememb pri evidentiranju in razdeljevanju
stroškov po stroškovnih mestih. Sodila in ključ vsebinsko ostajajo enaki. Družba z
organiziranostjo in s pomočjo notranjih predpisov teži k čim natačnejšemu oz. direktnejšemu
razporejanju stroškov na ustrezna stroškovna mesta.
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Sodilo – določitev vrednosti potrebnih osnovnih sredstev
Osnovna sredstva, ki jih podjetje uporablja pri izvajanju svoje dejavnosti in so vsa v premični
obliki, se praviloma uporabljajo na vseh področjih dela. Za nekatera sicer velja,da so
specialna za posamezno področje (recimo cestni valjar), kljub temu pa se dogaja, da se v
odpravi defekta na kanalizaciji ali na vodovodu občasno rabi tudi tak stroj. Zaradi navedenega
se pri definiranju poslovno potrebnih osnovnih sredstev uporablja ključ delitve posrednih
stroškov na stroškovna mesta, ki pomeni, da je osnova za delitev te vrednosti delež direktnih
stroškov posameznega stroškovnega mesta v vseh direktnih stroških podjetja.

Sodilo – določitev razmerja med ceno komunalnih in industrijskih odpadnih
voda
Razmerje med vrednostjo storitev odvajanja odpadnih komunalnih in odpadnih industrijskih
vod je pred podražitvijo 1 : 2,348 in odločitev je, da se to razmerje ohranja tudi ob preračunu
nove povprečne vrednosti odvajanja na obe navedeni področji!

2.8. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obdobje
Družba ne opravlja posebnih storitev, ki bi koristile javno infrastrukturo.

2.9. Donos na vložena poslovno potrebna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko
obdobje
Tabela 8: Vkalkulirani donos na poslovno potrebna osnovna sredstva na področju odvajanja komunalnih
odpadnih voda in odpadnih padavinskih voda

Leto
Donos na vložena
poslovno potrebna
osnovna sredstva EUR

2013

Predračun 2014

2.729,09

2.729,09

Uredba v 16. točki 2.čelna predpisuje, donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva,
ki ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno
opravljanje javne službe. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje GJS
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je 54.581,87 EUR, od česar 5%
znaša 2.729,09 EUR.
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2.10. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Tabela 9:Število neposredno zaposlenih na področju odvajanja odpadnih komunalnih voda

Leto
Število zaposlenih za
izvajanje storitve
odvajanja odpadnih
komunalnih voda

2013

2014

2

2

V skladu s Sistemizacijo delovnih mest je na stroškovnem mestu odvajanje in čiščenje
odpadnih voda direktno zasedenih 5 kombiniranih delovnih mest, tako, da sta v celem letu na
odvajanju angažirana 2 delavca. Stroški dela izkazani v tabeli pod točko 2 so na stroškovno
mesto opredeljeni na podlagi sodila - ključa plač, zato so izkazani med neposrednimi stroški
in vključujejo tudi stroške plač ostalih zaposlenih, ki na stroškovnem mestu odvajanja
odpadnih vod opravljajo delo.

2.11. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki
se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Tabela 10: Višina najemnine za javno infrastrukturo odvajanja odpadnih in padavinskih odpadnih vod

Leto
Višina najemnine za
javno infrastrukturo
oskrbe s pitno vodo

2013

2014

61.819,56

61.819,56

Strošek najema infrastrukture kanalizacije je v letu 2013 znašal 61.819,56 eur.
2.12. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture -kanalizacije v Občini Gornja Radgona je 79%
(21% ali 11km kanalizacije je izgrajene in še ni v uporabi, ker ni centralne čistilne naprave).
Tabela 11: Izračun stopnje izkoriščenosti javne infrastrukture

Kanalizacija v uporabi
Kanalizacija, ki še ni v uporabi
Skupna dolžina celotnega kanalizacijskega sistema

41,25 km ali 79 %
11,00 km ali 21%
52,25 km ali 100%
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2.13. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za
prihodnje obračunsko obdobje
Tabela 12: Izračun predračunske cene storitev odvajanja odpadne komunalne in odpadne padavinske vode za
leto 2014
CENA STORITVE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Uredba (Ur.l. RS, št.87/2012)
I.
1.
2.
3.
4.

II.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

OMREŽNINA
Strošek amortizacije ali najemnine javne infrastrukture
Strošek zavarovanja javne infrstrukture
Stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo
Stroški obresti financiranja izgradnje javne infrastrukture
SKUPAJ VSI STROŠKI OMREŽNINE

KANALŠČINA – IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJA
Neposredni stroški materiala in storitev
a.) stroški materiala
stroški električne energije in pogonskih goriv
drugi stroški materiala
b.) stroški storitev
stroški čiščenja in vzdrževanja kanalizacije
drugi stroški storitev
Neposredni stroški dela
Drugi neposredni stroški
Splošni proizvajalni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški storitev v zvezi z vzrdrževanjem osnovnih sredstev
stroški povračil zaposlencem v zvezi z delom
stroški intelektualnih storitev
stroški drugih storitev
stroški dela
Splošni nabavno-prodajni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Splošni upravni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JGS,
neposredne stroške prodaje
Drugi poslovni odhodki
stroški rezervacij

predračunski stroški
za leto 2014 EUR

61.819,56
61.819,56

61.819,56

97.216,16
25.419,12
5.236,10
4.544,05
692,05
20.183,02
15.041,85
5.141,16
53.444,14
14.866,50
667,47
5.671,33
8.527,70
1.585,24
137,39
1.612,95
5.192,12
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9.
III.

prevrednotovalni poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
OKOLJSKA DAJATEV
SKUPAJ VSI STROŠKI
KOLIČINA m3
LASTNA CENA NA m3
TRENUTNA POVPREČNA PRODAJNA CENA

757,31
2.729,09
97.216,16
290.000
0,3352
0,2745

Cena omrežnine kanalizacije

Družba Občini Gornja Radgona predlaga spremembo cene omrežnine kanalizacije. V spodnji
tabeli je predstavljen izračun cene omrežnine kanalizacije v skladu z Uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen JGS (Ur.l. RS, št.87/2012). Predlog sprememb upošteva možnost, da so
cene omrežnine za gospodinjstva in negospodarstvo, subvencionirane. Višina subvencije
upošteva proračunske možnosti v letu 2014.

Cena odvajanja odpadnih komunalnih vod - kanalščine oz. izvajanja storitve odvajanja
Ceno kanalščine (ceno storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode) občina ne
subvencionira.
Družba predlaga Občini Gornja Radgona, da potrdi povprečno predračunsko ceno v znesku
0,3352 EUR/m3 za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode ter
industrijske odpadne vode za leto 2014, s čimer bodo pokriti predvideni stroški poslovanja v
letu 2014 na tej postavki. Predlagana predračunska cena odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode za leto 2014 je 0,2104 EUR/m3, predlagana predračunska cena odvajanja
industrijske odpadne vode za leto 2014 je 0,4938 EUR/m3.

2.14. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po
občinah
Družba ima za vsako JGS določeno stroškovno mesto na katerega neposredno razporeja
večino stroškov in prihodkov (neposredni ali direktni stroški oz. prihodki).
Posredne stroške (splošne stroške) in posredne prihodke na posamezna stroškovna mesta
razporeja na podlagi sodil, o katerih smo podrobneje pisali pod točko 2.7.
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Izračun planskih cen omrežnine odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih vod po dimenzijah
obračunskega vodomera za leto 2014
Družba je na podlagi planskih podatkov za leto 2014 pripravila kalkulacijo cene omrežnine v skladu z veljavno Uredbo
(Ur.l. RS, št.87/2012). Osnova za omrežnino so planski stroški v višini 61.819,56 eur (Tabela 12, stolpec – predračunski
stroški za leto 2014 v EUR po uredbi). Tabela upošteva tudi določila 5.točke 17.člena uredbe o večstanovanjskih objektih
s skupnim vodomerom.
Tabela 13: Predračunske cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode po dimenzijah obračunskega vodomera za leto 2014

Priključek

Št.
Vodomerov
št.
vezanih na vodomero
kanalizacijo v gosp.

št. vodomerov
negosp.

DN

kos

kos

kos

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

1370
47
11
12
0
13
1
0

140
19
6
9
0
12
1
0

1230
28
5
3
0
1
0
0

1454

187

1267

Skupaj

Faktor

1
3
10
15
30
50
100
200

Št.
vodomerov

Izhodišče

x faktor

EUR/FO

1370
141
110
180
0
650
100
0
2551

2,0195
2,0195
2,0195
2,0195
2,0195
2,0195
2,0195
2,0195

EUR/priključek

Predlagana
cena
EUR/priklj.
(brez DDV)

2,0195
6,0584
20,1946
30,2918
60,5837
100,9728
201,9455
403,8910

2,02
6,06
20,19
30,29
60,58
100,97
201,95
403,89

Letna omrežnina Mes. omrežnina
EUR/priključek
24,2335
72,7004
242,3346
363,5019
727,0038
1.211,6731
2.423,3461
4.846,6923

24,2335

Izhodišče 2,0195 eur je družba izračunala takole: stroški najema infrastrukture 61.819,56 eur / 2551 (št. priključkov x faktor) / 12
mesecev = 2,0195 eur
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Cene v zadnjem stolpcu predstavljajo predlagane predračunske cene omrežnine za odjemalce v letu 2014, če jih bo v tej obliki potrdil
Občinski svet Občine Gornja Radgona. S sprejetjem na imenovanem organu bodo postale potrjene cene omrežnine oskrbe s pitno vodo
za leto 2014.
Specifika nove uredbe je, da omrežnina ne zajema le najemnine v višini amortizacije, kot to velja za sedanjo omrežnino, ampak tudi
dodatne postavke iz tabele 12, ki pa v konkretnem primeru niso ugotovljene. Dodatna posebnost pa je v možnosti odobritve
subvencije, ki pa so jo lahko deležna le gospodinjstva in negospodarski subjektu (skladno s 3. točko 3. člena uredbe MEDO). Cene v
zadnjem stolpcu predstavljene tabele 13 so torej hkrati cene omrežnine, ki bodo po sprejetju veljale za gospodarstvo!
Izračun planskih cen omrežnine odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode po dimenzijah
obračunskega vodomera za leto 2014 s subvencijo
Da bi omilili pritisk novih cen omrežnine odvajanja odpadnih vod na odjemalce, ki jim 3. točka 3. člena daje to možnost, na podlagi
dejstev, ker je Občina Gornja Radgona že do sedaj subvencionirala omrežnino, predlagamo, da se skupni stroški omrežnine, ki bi sicer
obremenjevali gospodinjstva in negospodarske subjekte in znašajo za leto 2014 - 35.356,62 EUR , da se ti stroški do 50% pokrivajo
iz proračuna. Na tej podlagi se stroški, ki bi jih morali pokriti odjemalci zmanjšajo na 17.678,31 EUR. Cena omrežnine odvajanja
odpadnih vod s subvencijo, upoštevaje 5. točko 17. člena Uredbe MEDO (večstanovanjske zgradbe s skupnim vodomerom, kjer se
vsaki stanov. enoti obračuna najmanjši računski vodomer s faktorjem 1), je prikazana v tabeli 14.
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Tabela 14: Predračunske cene omrežnine odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih odpadnih vod po dimenzijah obračunskega vodomera za leto 2014 z
upoštevano subvencijo

Priključek

Št.
Vodomerov
št.
vezanih na vodomero
kanalizacijo v gosp.

št. vodomerov
negosp.

DN

kos

kos

kos

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

1370
47
11
12
0
13
1
0

140
19
6
9
0
12
1
0

1230
28
5
3
0
1
0
0

1454

187

1267

Skupaj

Faktor

1
3
10
15
30
50
100
200

Št.
vodomerov
negospodars
tvo

Izhodišče

x faktor

EUR/FO

1230
84
50
45
0
50
0
0
1459

1,0097
1,0097
1,0097
1,0097
1,0097
1,0097
1,0097
1,0097

Predlagana
cena
subvencioniran
Letna omrežnina Mes. omrežnina a za negosp.
EUR/priklj.
EUR/priključek EUR/priključek
(brez DDV)
12,1167
36,3502
121,1673
181,7510
363,5019
605,8365
1.211,6731
2.423,3461

1,0097
3,0292
10,0973
15,1459
30,2918
50,4864
100,9728
201,9455

1,01
3,03
10,10
15,15
30,29
50,49
100,97
201,95

12,1167

Izračun obračunskih cen omrežnine odvajanja odpadnih komunalnih in odpadnih padavinskih vod po dimenzijah
obračunskega vodomera za leto 2013
Družba je na podlagi podatkov leta 2013 pripravila obračunsko kalkulacijo cen omrežnine odvajanja odpadnih
komunalnih in odpadnih komunalnih voda po dimenzijah obračunskih vodomerov v skladu z veljavno Uredbo MEDO
(Ur.l. RS, št.87/2012). Osnova za omrežnino so torej dejanski stroški vseh postavk, ki sodijo v omrežnino po novi uredbi
v višini 61.819,56 eur (glej tabelo 13).
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Tabela 15: Obračunske cene omrežnine odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih odpadnih vod po dimenzijah obračunskega vodomera za leto 2013

Priključek

Št.
Vodomerov
št.
vezanih na vodomero
kanalizacijo
v gosp.

št. vodomerov
negosp.

DN

kos

kos

kos

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

629
81
29
12
0
13
1
0

131
20
7
9
0
12
1
0

498
61
22
3
0
1
0
0

765

180

585

Skupaj

Faktor

1
3
10
15
30
50
100
200

Št.
vodomerov

Izhodišče

x faktor

EUR/FO

629
243
290
180
0
650
100
0
2092

2,4625
2,4625
2,4625
2,4625
2,4625
2,4625
2,4625
2,4625

EUR/priključek

Predlagana
cena
EUR/priklj.
(brez DDV)

2,4625
7,3876
24,6254
36,9381
73,8761
123,1269
246,2538
492,5076

2,46
7,39
24,63
36,94
73,88
123,13
246,25
492,51

Letna omrežnina Mes. omrežnina
EUR/priključek
29,5505
88,6514
295,5046
443,2569
886,5138
1.477,5229
2.955,0459
5.910,0918

29,5505

Ta tabela za leto 2013 ne upošteva določil 5.točke 17.člena, ker gre za leto, ki je že za nami.
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3. PREDLOG SPREMEMBE CEN
3.1. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE
VODE
Cena omrežnine kanalizacije:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je dne 26.11.2009, v skladu s 19.členom Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Ur. l. RS, št.63/2009) sprejel ceno omrežnine kanalizacije, ki je še zmeraj veljavna cena.
Tabela 16: Tabela – trenutno veljavne cene omrežnine v letu 2013 za odvajanje odpadne komunalne in odpadne
padavinske vode
Vodomer (m3/h)
Koeficient
Strošek omrežnine (eur/mesec)
DN 13, DN 15
1,00
1,22
DN 20
1,67
2,04
DN 25
2,50
3,05
DN 30, DN 32
4,00
4,90
DN 40
6,67
8,15
DN 50, 50/20
10,00
12,20
DN 65
16,67
20,33
DN 80, 80/20
33,33
40,65
DN 100, 100/20
50,00
61,00
DN 150, 150/40
100,00
122,00

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Ur. l. RS, št.87/2012) v 20. členu predpisuje nov način izračuna cene omrežnine
kanalizacije.
Družba je v skladu z omenjeno uredbo pripravila izračun nove cene omrežnine kanalizacije,
ki je prikazan v spodnji tabeli.
Tabela 17: Tabela – predračunske cene omrežnine odvajanja odpadnih in padavinskih odpadnih voda v letu
2014 – za gospodarstvo

DN

Predlagana
cena
EUR/priklj.
(brez DDV)

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

2,02
6,06
20,19
30,29
60,58
100,97
201,95
403,89

Priključek
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Tabela 18: Tabela – predračunske cene omrežnine odvajanja odpadnih in padavinskih odpadnih voda v letu
2014 – za gospodinjstva in negospodarstvo

DN

Predlagana
cena
subvencioniran
a za negosp.
EUR/priklj.
(brez DDV)

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

1,01
3,03
10,10
15,15
30,29
50,49
100,97
201,95

Priključek

Cena kanalščine
Kot je razvidno iz tabele 2 pod točko 2 znaša obračunska lastna cena kanalščine v letu 2013 –
0,3250 eur/m3. Trenutno veljavna ponderirana cena kanalščine znaša 0,2785 eur/m3. Občina
Gornja Radgona cene kanalščine v letu 2013 ni subvencionirala. Razlika med obračunsko
lastno ceno leta 2013 in veljavno prodajno ceno kanalščine znaša 0,0465 eur in nakazuje na
potreben dvig cene kanalščine.
Tabela 16: Tabela – prikaz razlike med predračunsko in veljavno ceno izvajanja storitev za odvajanje odpadne
komunalne in odpadne padavinske vode

Povprečna cena
Lastna cena (obračunska 2013)
Veljavna cena (povprečna)
Razlika v ceni
Predračunska lastna cena 2014

0,3250
0,2745
0,0465
0,3352

Komunalna
odpadna voda
0,2037
0,1640

Industrijska
odpadna voda
0,4782
0,3850

0,2104

0,4938

4. ZAKLJUČEK
Družba na osnovi opravljenih analiz in izvedenega načrtovanja nedvoumno ugotavlja:
1. da so prodajne cene storitev odvajanja odpadnih komunalnih in odpadnih padavinskih
voda glede na realizirane stroške v letu 2013 in plan 2014 prenizke in potrebne
korekcije,
2. da beleži na stroškovne mestu zadnja tri leta negativni poslovni izid, ki ima seveda
negativen vpliv na poslovni izid podjetja kot celote,
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3. da predlagana struktura cene v primerjavi z veljavnimi cenami doživlja pomembne
metodološke spremembe, zato je tudi zaradi tega dejstva potreben dvig cen,
4. da so potrebne korekcije visoke predvsem na področju omrežnine odvajanja odpadne
komunalne in odpadne padavinske vode, kjer za gospodarske subjekte ni več možna
subvencija in
5. da je Občina Gornja Radgona namenila subvencioniranju omrežnine toliko sredstev,
kot ji to omogoča sprejeti proračun občine za leto 2014.
Predlagane korekcije cen vodarine in omrežnine odvajanja odpadne komunalne in odpadne
padavinske vode so s predvidenimi subvencijami Občine Gornja Radgona nujni pogoj, da se
pokrijejo vsi načrtovani stroški poslovanja podjetja pri izvajanju storitve odvajanja odpadne
komunalne in odpadne padavinske vode.
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PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 20. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na ….. seji, dne …….. sprejel

SKLEP
o potrditvi cene storitev z zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter
malimi komunalnimi čistilnimi napravami
na območju občine Gornja Radgona
1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cene storitve v
zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami na
področju občine Gornja Radgona, marec 2014, ki ga je izdelal izvajalec javne službe javno podjetje
Komunala Radgona d.o.o..
2. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje ceno storitve v zvezi z nepretočnimi in obstoječimi
greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju občine Gornja Radgona, ki
vsebuje odvoz in čiščenje grezničnih gošč ali odpadnega blata iz male komunalne čistilne naprave
znaša 20,13 EUR.
V ceno 9,5 % DDV ni vključen.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni
časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.06.2014.

Številka: 355-1/2014-U108
Datum: _______________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

1

Obrazložitev:
1. Uvod – podlaga za spremembo
Financiranje gospodarskih javnih služb opredeljuje 8. člen Zakona o gospodarskih javnih službah
(ZGJS – UL RS št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP), ki določa, da se gospodarske javne službe
financirajo s ceno javnih dobrin,iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z zakonom ali
odlokom lokalne skupnosti. Na podlagi tega zakona je Občina Gornja Radgona sprejela Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 08.03.1999), s katerim je podrobno uredila, kako se te storitve
financirajo. Republika Slovenija je dne 16.11.2012 v UL RS št. 87/12 objavila Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, ki izvajalcem javnih gospodarskih služb nalaga, da v 15 mesecih po njenem izidu pripravijo
cene v skladu z določili tega predpisa. Rok za usklajevanje cen z uredbo se izteka 31. marca 2014,
vse skupaj pa je potrebno potrjevati na Občinskem svetu.
2. Podlaga za oblikovanje cen 2014 – obračunska lastna cena 2013
Podlaga za oblikovanje predračunskih lastnih cen so stroški poslovanja podjetja pri izvajanju storitev
GJS in t.i. obračunske lastne cene storitev iz preteklega leta.
JP Komunala Radgona d.o.o. do tega trenutka ni izvajalo storitev vezanih na 3. alineo, 1. točke 19.
člena Uredbe, ki obravnava storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in
malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Slednje je vezano na aktiviranje projekta »Sistematično
uvajanje vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornja Radgona«.
Da bi lahko oblikovali novo ceno skladno z metodologijo MEDO, smo se lotili izdelave
predračunske lastne cene za leto 2014, ki temelji na:
a. predračunu direktnih materialnih stroškov storitev izdelave ocene obratovanja (R 40),
b. predračunu direktnih stroškov storitev za izdelavo ocene obratovanja (R41),
c. predračunu direktnih stroškov dela izdelave ocene obratovanja (R 47) in
d. dodajanju splošnih stroškov po stroškovnih mestih po posebnih sodilih, ki jih je potrdil NS
družbe na svoji 6. redni seji dne 28.02.2014, na podlagi česar je izračunan delež po vsakem
stroškovnem mestu in po tem principu so stroškovna mesta obremenjena še s splošnimi
stroški.
Predstavljena predračunska lastna cena je osnova za predlog prodajne cene v zvezi z nepretočnimi
greznicami in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami za leto 2014.
Predlagana cena je primerljiva s cenami, ki se uporabljajo pri izvajanju enakih storitev v regiji.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da potrdi Elaborat o oblikovanju cene
storitve v zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi
napravami na področju občine Gornja Radgona in ceno storitve obravnava in sprejme sklep v
predloženi vsebini.
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ŽUPAN
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1. OPIS JAVNE SLUŽBE STORITEV V ZVEZI Z NEPRETOČNIMI IN
OBSTOJEČIMI GREZNICAMI V OBČINI GORNJA RADGONA

KOMUNALA RADGONA d.o.o. zagotavlja izvajanje različnih storitev gospodarske javne
službe. Med storitvami, ki jih je podjetje do sedaj prepuščalo zunanjemu izvajalcu in je imelo
le slab pregled nad stanjem, so zagotovo storitve v zvezi z nepretočnimi greznicami in
obstoječimi greznicami. To stanje podjetje želi spremeniti tako, da bo v letu 2014 uvedlo
organiziran pristop k odvozu grezničnih gošč in odpadnega blata iz MKČN na čistilne
naprave v okolju.
Izvajalec gospodarske javne službe pri izvajanju
oskrbovalne in tehnične standarde:

dejavnosti

uporablja

predpisane

o Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Ur. list RS 4/2000)
in državni predpis :
o Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list št.
RS 4.11.2011)

Osnove oblikovanja cen

Elaborat o oblikovanju cene storitev v zvezi z nepretočnim in obstoječimi greznicami ter
malimi komunalnimi čistilnimi napravami je narejen skladno z metodologijo, ki jo uvaja
uredba in prinaša prav v metodološkem smislu veliko sprememb, zato direktnih primerjav z
obstoječimi in še veljavnimi cenami ni moč opraviti. Gre pa za področje, ki se po Uredbi o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (UL RS 87/12) imenuje – storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

2. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE
ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Vsebina elaborata je pripravljena v skladu z 9.členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

2.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe storitev v
zvezi z greznicami in MKČN
Tabela 1: Količine storitev odvoza gošč in blata iz

MKČN na ČN

predračunska količina
odvoza za leto 2013 v
m3

obračunska količina
odvoza za leto 2013 v m3

0

0
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2.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe storitev v zvezi z
greznicami in MKČN
V letu 2013 podjetje ni organizirano izvajalo predmetnih storitev in ne razpolaga s podatki
pod točko 2.2..
2.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
posamezne javne službe storitev v zvezi z greznicami in MKČN za preteklo obračunsko
obdobje
V letu 2013 podjetje ni organizirano izvajalo predmetnih storitev in ne razpolaga z
informacijami pod točko 2.3..

2.4. Primerjava obračunskih cen storitev v zvezi z greznicami in MKČN za leto 2013 s
predračunskimi cenami za leto 2013
S temi podatki skladno s 27. členom uredbe MEDO ne razpolagamo!

2.5. Primerjava potrjenih cen storitev v zvezi z greznicami in MKČN za leto 2013 s
potrjenimi cenami storitev v zvezi z greznicami in MKČN za leto 2014

Storitve v zvezi z odovozom gošč iz greznic in blata iz MKČN
Tabela 3: Obračunske cene storitev odvoza grezničnih gošč in blata iz MKČN v občinah, kjer odvoze vrši
Komunala Slovenska Bistrica

CENIK ČRPANJA, ODVOZA IN ČIŠČENJA GREZNIČNIH GOŠČ
1. Črpanje in odvoz grezničnih gošč po planu čiščenja greznic na področju izvajanja

gospodarske javne službe (občine Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica)
cena brez DDV DDV 8,5% cena z DDV
1.1. črpanje in spiranje 18,3609 EUR 1,5607 EUR 19,9216 EUR
1.2. odvoz iz občine Slovenska Bistrica 45,9022 EUR 3,9017 EUR 49,8039 EUR
1.3. odvoz iz občin Makole, Poljčane in Oplotnica 55,0826 EUR 4,6820 EUR 59,7646 EUR
Odvoz se obračuna tudi v primeru, ko uporabnik po prejetem obvestilu o izvedbi obveznega rednega
čiščenja greznice ne javi spremembe termina in izvajalec pride na mesto izvedbe ter storitve ne more
opraviti.
2. Črpanje in odvoz grezničnih gošč po naročilu na področju izvajanja gospodarske javne službe
(občine Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica)
cena brez DDV DDV 8,5% cena z DDV
1.1. črpanje in spiranje 18,3609 EUR 1,5607 EUR 19,9216 EUR
1.2. odvoz do 7 km 45,9022 EUR 3,9017 EUR 49,8039 EUR
1.3. odvoz od 7 - 12 km 55,0826 EUR 4,6820 EUR 59,7646 EUR
1.4. odvoz od 12 - 15 km 64,2631 EUR 5,4624 EUR 69,7255 EUR
1.5. odvoz nad 15 km 68,8533 EUR 5,8525 EUR 74,7058 EUR
3. Čiščenje grezničnih gošč iz občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane
enota cena brez DDV DDV 8,5% cena z DDV
2.1. nepretočne greznice m3 1,0432 EUR 0,0887 EUR 1,1319 EUR
2.2. pretočne greznice m3 3,7556 EUR 0,3192 EUR 4,0748 EUR
4. Čiščenje grezničnih gošč za ostale uporabnike
enota cena brez DDV DDV 8,5% cena z DDV
3.1. nepretočne greznice m3 2,0865 EUR 0,1774 EUR 2,2639 EUR
3.2. pretočne greznice m3 7,5113 EUR 0,6385 EUR 8,1498 EUR
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Tabela 3a: Cene storitev na terenu, kjer javno službo izvaja AGJ Lenart

IZVAJALEC AGJ d.o.o. Lenart, končna cena za uporabnika * primer za občino Lenart
CENE VELJAJO V NASLEDNJIH OBČINAH Občini Lenart, Sv.Trojica,
Cerkvenjak, Starše, Duplek, Apače, Sv.Jurij ob Ščavnici, Radenci in deloma Ljutomer

GREZNICE
EUR
EUR/uro
EUR
Skupaj
9,5% DDV
Skupaj z DDV

Sprejem
in
obdelava Stroški dela
17,70
60,00

Stroški
goriva

Strošek
osnovnih
sredstev

20,00

Donos

Operativni
stroški
17,70
60,00
20,00
97,70
9,28
106,98

2.6. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obdobje
Tabela 5: Predračunska količina odvoza gošč in blata za leto 2014

obračunska količina
odvoza gošč in blata predračunska količina
iz mkčn za leto 2013 odvoza gošč in blata iz
v m3
mkčn za leto 2014v m3

0
600
2.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe v zvezi z greznicami in MKČN
za leto 2014
Tabela 6: Predračunski stroški storitve javne službe v zvezi z greznicami in MKČN Za leto 2014
Predračunski stroški
izvajanja storitev v
zvezi z greznicami in
MKČN za leto 2014 v
CENA STORITVE JAVNE SLUŽBE V ZVEZI Z
EUR
GREZNICAMI
Uredba ( Ur.l. RS, št.87/2012)
I.
ODVOZ GOŠČ IN BLATA IZ MKČN
12.078,00
1.
Neposredni stroški materiala in storitev
9.900,00
a.) stroški materiala
300,00
stroški električne energije in pogonskih goriv
drugi stroški materiala
300,00
b.) stroški storitev
9.600,00
Stroški odvoza gošč s čiščenjem - 16 EUR/m3
9.600,00
drugi stroški storitev
2.
Neposredni stroški dela
600,00
3.
Drugi neposredni stroški
4.
Splošni proizvajalni stroški
1.540,00
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
1.540,00
stroški storitev v zvezi z vzrdrževanjem osnovnih
sredstev
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5.

6.

7.
8.

9.

stroški povračil zaposlencem v zvezi z delom
stroški intelektualnih storitev
stroški drugih storitev – 2,63 EUR/m3
stroški dela
Splošni nabavno-prodajni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Splošni upravni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JGS,
neposredne stroške prodaje
Drugi poslovni odhodki
stroški rezervacij
prevrednotovalni poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
SKUPAJ VSI STROŠKI
KOLIČINA m3 V LETU
PREDRAČUNSKA LASTNA CENA EUR/m3 *

1.540,00

38,00
12.078,00
600
20,1300

*cena vsebuje odvoz in čiščenje odpadnih komunalnih vod!
2.6. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev odvoza gošč in
blata iz MKČN za prihodnje leto (v eur)
Tabela 7: Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev

Leto
Poslovno potrebna
osnovna sredstva EUR

2013

2014
762

0

Glede na oceno prihodkov v letu 2014 iz naslova izvajanja storitve je delež stroškov nove
storitve v vseh stroških ocenjen na 0,0015%. Ta znesek jemljemo kot delež potrebnih
osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti, torej od skupne vrednosti vseh osnovnih sredstev
podjetja (skupna vrednost 508.542,54 EUR)
2.7. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10.členom uredbe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Predstavitev stroškovnih mest
Družba Komunala Radgona ima za vsako GJS določeno stroškovno mesto na katerega
neposredno razporeja večino stroškov in prihodkov (neposredni stroški oz. prihodki).
Stroškovna mesta so:
• vodni vir Gornja Radgona (vodovod),
• kanalizacija Gornja Radgona in Negova (kanalščina),
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•
•
•
•
•

javna snaga,
vzdrževanje cest,
tržna dejavnost,
javna dela in
uprava.

Na stroškovnem mestu »uprava« se zbirajo posredni stroški in prihodki, ki se nato na podlagi
sodil razporedijo na ostala stroškovna mesta. Za izvajanje dejavnosti odvoza grezničnih gošč
in blata iz MKČN ter njihovega čiščenja na čistilnih napravah v okolju bo podjetje ob zagonu
dejavnosti odprlo posebno stroškovno mesto na katerem bo evodentiralo vse neposredne
stroške v zvezi z izvajanjem dejavnosti.

Sodilo – delitev posrednih (splošnih) stroškov:
V startu bomo v predračunski lastni ceni k neposrednim stroškom izvajanja dejavnosti (stroški
storitve in dodatni stroški dela v podjetju ter na to vezani materialni stroški) dodali še
posredne stroške podjetja v višini 15 % na direktne stroške storitve!
Družba z organiziranostjo in s pomočjo notranjih predpisov teži k čim natačnejšemu oz.
direktnejšemu razporejanju stroškov na ustrezna stroškovna mesta.

2.8. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obdobje
Družba ne opravlja posebnih storitev, ki bi koristile javno infrastrukturo.
2.9. Donos na vložena poslovno potrebna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko
obdobje
Tabela 8: Vkalkulirani donos na poslovno potrebna osnovna sredstva na področju odvoza gošč in odpadnega
blata MKČN

Leto
Donos na vložena
poslovno potrebna
osnovna sredstva EUR

2013

Predračun 2014
38

0

Uredba v 16. točki 2. člena predpisuje, donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva,
ki ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno
opravljanje javne službe. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje GJS
odvoza gošč in blata iz MKČN je 762 EUR, od česar 5% znaša 38 EUR.
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2.10. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Tabela 9:Število neposredno zaposlenih na področju odvoza gošč in odpadnega blata iz MKČN

Leto
Število zaposlenih za
izvajanje storitve
odvoza gošč in blata
iz MKČN

2013

2014

0

0,1

2.11. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki
se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Tabela 10: Višina najemnine za javno infrastrukturo oskrbe s pitno vodo

Leto
Višina najemnine za
javno
infrastrukturo
odvoza gošč in blata
iz MKČN

2013

2014
0

0

Dejavnost ni vezana na rabo javne infrastrukture!
2.12. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe
Podatek ni relevanten za oblikovanje cene, ker v storitev ni vključena javna infrastruktura.
Čiščenje gošč in blata se bo vršilo na čistilnih napravah v okolju.
2.13. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje
Tabela 12: Izračun predračunske cene storitev odvoza gošč in blata iz MKČN za leto 2014

1.

2.
3.
4.

CENA STORITVE ODVOZA IN ČIŠENJA GREZNIČNIH
GOŠČ IN BLATA IZ MKČN
Uredba (Ur.l. RS, št.87/2012)
Neposredni stroški materiala in storitev
a.) stroški materiala
stroški električne energije in pogonskih goriv
drugi stroški materiala
b.) stroški storitev
stroški odvoza in čiščenja gošč in blata iz MKČN
drugi stroški storitev
Neposredni stroški dela
Drugi neposredni stroški
Splošni proizvajalni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški storitev v zvezi z vzrdrževanjem osnovnih sredstev
stroški povračil zaposlencem v zvezi z delom
stroški intelektualnih storitev

predračunski stroški
za leto 2014 EUR
12.078,00
9.900,00
300,00
300,00
9.600,00
9.600,00
600,00
1.540,00
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5.

6.

7.
8.

9.
III.

stroški drugih storitev
stroški dela
Splošni nabavno-prodajni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Splošni upravni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JGS,
Neposredne stroške prodaje
Drugi poslovni odhodki
stroški rezervacij
prevrednotovalni poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
OKOLJSKA DAJATEV
SKUPAJ VSI STROŠKI
KOLIČINA m3
PREDRAČUNSKA LASTNA CENA NA m3

1.540,00

38,00
12.078,00
600
20,1300

2.14. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po
občinah
Družba ima za vsako GJS določeno stroškovno mesto na katerega neposredno razporeja
večino stroškov in prihodkov (neposredni ali direktni stroški oz. prihodki).

3. PREDLOG CENE
3.1. ODVOZ IN ČIŠČENJE GOŠČ IZ NEPRETOČNIH IN OBSTOJEČIH GREZNIC
TER ODPADNEGA BLATA IZ MKČN

Cena storitve
Cena storitev odvoza in čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih in obstoječih greznic ter
odpadnega blata iz MKČN je 20,13 EUR/m3 brez DDV. Cena je primerljiva s sorodnimi
storitvami v okolju, ki jih izvajajo druga komunalna podjetja oz. jih imajo kot cene javnega
značaja objavljene druge občine na svojih spletnih straneh. Še več, cena vključuje tudi
čiščenje gošč in blata na ČN.

4. ZAKLJUČEK
Družba na osnovi opravljenih analiz in izvedenega načrtovanja nedvoumno ugotavlja:
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1. da odvoza grezničnih gošč in odpadnega blata iz MKČN nima urejenega, zato
dejavnost na novo uvaja v letu 2014,
2. da predlagana struktura cene sloni v pretežni meri na izvedbi storitev odvoza s
čiščenjem, ki ga bo izvajal izbran izvajalec na podlagi predhodnega razpisa, dodani pa
so stroški lastnega dela v administrativnem delu ter posredni stroški podjetja.
3. Oblikovana cena je primerljiva s ceno sorodnih dejavnosti v drugih primerljivih
občinah.
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PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 20. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na ….. seji, dne …….. sprejel

SKLEP
o potrditvi cene storitev v zvezi z izdelavo ocene obratovanja male komunalne
čistilne naprave na območju občine Gornja Radgona
1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cene storitve v
zvezi z izdelavo ocene obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav na področju občine Gornja
Radgona, marec 2014, ki ga je izdelal izvajalec javne službe javno podjetje Komunala Radgona
d.o.o..
2. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje ceno storitve v zvezi z izdelavo ocene obratovanja
male komunalne čistilne naprave na območju občine Gornja Radgona, ki za izdelavo posamezne
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave znaša 78,99 EUR.
V ceno 9,5 % DDV ni vključen.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni
časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.06.2014.

Številka: 355-1/2014-U108
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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Obrazložitev:
1. Uvod – podlaga za spremembo
Financiranje gospodarskih javnih služb opredeljuje 8. člen Zakona o gospodarskih javnih službah
(ZGJS – UL RS št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP), ki določa, da se gospodarske javne službe
financirajo s ceno javnih dobrin,iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z zakonom ali
odlokom lokalne skupnosti. Na podlagi tega zakona je Občina Gornja Radgona sprejela Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 08.03.1999), s katerim je podrobno uredila, kako se te storitve
financirajo. Republika Slovenija je dne 16.11.2012 v UL RS št. 87/12 objavila Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, ki izvajalcem javnih gospodarskih služb nalaga, da v 15 mesecih po njenem izidu pripravijo
cene v skladu z določili tega predpisa. Rok za usklajevanje cen z uredbo se izteka 31. marca 2014,
vse skupaj pa je potrebno potrjevati na Občinskem svetu.
2. Podlaga za oblikovanje cen 2014 – obračunska lastna cena 2013
Podlaga za oblikovanje predračunskih lastnih cen so stroški poslovanja podjetja pri izvajanju storitev
GJS in t.i. obračunske lastne cene storitev iz preteklega leta.
JP Komunala Radgona d.o.o. do tega trenutka ni izvajalo storitev vezanih na 3. alineo, 1. točke 19.
člena Uredbe, ki obravnava storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in
malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Da bi lahko oblikovali novo ceno skladno z metodologijo MEDO, smo se lotili izdelave
predračunske lastne cene za leto 2014, ki temelji na:
a.
b.
c.
d.

predračunu direktnih materialnih stroškov storitev izdelave ocene obratovanja (R 40),
predračunu direktnih stroškov storitev za izdelavo ocene obratovanja (R41),
predračunu direktnih stroškov dela izdelave ocene obratovanja (R 47) in
dodajanju splošnih stroškov po stroškovnih mestih po posebnih sodilih, ki jih je potrdil NS družbe na
svoji 6. redni seji dne 28.02.2014, na podlagi česar je izračunan delež po vsakem stroškovnem mestu
in po tem principu so stroškovna mesta obremenjena še s splošnimi stroški;

Predstavljena predračunska lastna cena je osnova za predlog prodajne cene izdelave ocene
obratovanja male čistilne naprave za leto 2014. Predlagana cena je primerljiva s cenami, ki se
uporabljajo pri izvajanju enakih storitev v širšem prostoru.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da potrdi Elaborat o oblikovanju cene
storitve v zvezi z izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave na področju
občine Gornja Radgona in ceno storitve obravnava in sprejme sklep v predloženi vsebini.

PRIPRAVILA:
Občinska uprava in
Komunala Radgona d.o.o.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Priloga:
- Elaborat
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1. OPIS JAVNE SLUŽBE STORITEV IZDELAVE OCENE OBRATOVANJA
MKČN V OBČINI GORNJA RADGONA

KOMUNALA RADGONA d.o.o. zagotavlja izvajanje različnih storitev javne gospodarske
službe. Med storitvami, ki jih je podjetje do sedaj izvajalo na komunalnih čistilnih napravah
predvsem z zunanjimi izvajalci, so zagotovo storitve izdelave ocene obratovanja malih
komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Gre za potrebno opravilo, ki ga predpisuje zakonodaja
in sodi v pristojnost izvajalcev javnih storitev. Za razliko od večjih enot, kjer je potreben t.i.
monitoring, se pri MKČN enkrat na tri leta izdeluje ocena obratovanja naprave.
V letu 2014 se pričenja organiziran pristop k uvajanju MKČN na področju tistega dela občine,
ki ne bo preko kanalizacijskega sistema priključen na CČN GORNJA RADGONA. Slednja
mora biti zagnana do konca leta 2015. Na področju preostalega dela občine, ki preko
kanalizacijskega sistema ne bo povezan s CČN, bi se naj obstoječe greznice praviloma
zamenjevalo z vgradnjo MKČN in prav zato občina v letu 2014 predvideva razpisati
subvencije za individualno vgradnjo MKČN, s tem pa se bo začela pojavljati potreba po
storitvah, ki so predmet elaboriranja v tem dokumentu.
Osnove oblikovanja cen
Elaborat o oblikovanju cene storitev v zvezi z izdelavo ocene obratovanja MKČN je narejen
skladno z metodologijo, ki jo uvaja uredba. Dejstvo je, da teh storitev podjetje do sedaj ni
izvajalo. Zaradi tega v podjetju nimamo primerjave, ker se dejavnost v takšnem smislu šele
uvaja. Primerjave z dosedanjim delovanjem torej niso izvedljive, saj podjetje s temi podatki
ne razpolaga, ker gre za povsem novo storitev. Gre pa za področje, ki se po Uredbi o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (UL RS 87/12) imenuje – storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

2. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE
IZDELOVANJA OCEN OBRATOVANJA MKČN

STORITVE

JAVNE

SLUŽBE

Vsebina elaborata je pripravljena v skladu z 9.členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
2.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe izdelave ocen
obratovanja MKČN
Tabela 1: Količine izdelanih ocen obratovanja MKČN

predračunska količina
izdelanih ocen
obratovanja MKČN za
leto 2013

obračunska količina
izdelanih ocen
obratovanja MKČN za
leto 2013

0
0
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2.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev izdelave ocen obratovanja
MKČN
V letu 2013 podjetje ni organizirano izvajalo predmetnih storitev in ne razpolaga s podatki
pod točko 2.2..
2.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
posamezne javne službe storitev v zvezi z izvajanja storitev izdelave ocen obratovanja
MKČN
V letu 2013 podjetje ni organizirano izvajalo predmetnih storitev in ne razpolaga z
informacijami pod točko 2.3..

2.4. Primerjava obračunskih cen storitev v zvezi z izvajanjem storitev izdelave ocen
obratovanja MKČN za leto 2013 s predračunskimi cenami za leto 2013
S temi podatki skladno s 27. členom uredbe MEDO ne razpolagamo!

2.5. Primerjava potrjenih cen storitev v zvezi z izvajanjem storitev izdelave ocen
obratovanja MKČN za leto 2013
Pri opredelitvi območja, ki ga jemljemo kot primerljivo območje za primerjavo obračunskih
cen, smo se odločili za širše področje, predvsem pa nas je zanimalo, kako zadevo urejajo
drugod po Sloveniji, saj storitev sama po sebi ne bi smela biti odvisna od specifike lokalnega
okolja.
Storitve v zvezi z izvajanjem storitev izdelave ocen obratovanja MKČN
Tabela 3: Potrjene cene storitev izdelave ocen obratovanja MKČN v primerljivih občinah in podjetjih
zš
Občina – podjetje
Cena brez DDV
OPOMBA
1
Nigrad d.d.
71,68 EUR
2
Ivančna gorica
84,00 EUR
3
Komunala Izola
83,34 EUR
4
VO-KA Ljubljana
93,50 EUR
5
Komunala Mozirje
84,35 EUR
6
Komunala Ptuj
153,25 EUR
incl.laboratorij.storitve
7
Komunala Slovenska Bistrica
67,61 EUR
8
Kidričevo
76,70 EUR
.

2.6. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obdobje
Tabela 5: Predračunska količina izvedbe ocen obratovanja za leto 2014

obračunska količina
izvajanja storitev
izdelave ocen
obratovanja MKČN
za leto 2013 - kom

predračunska količina
izvajanja storitev
izdelave ocen
obratovanja MKČN
za leto 2014 - kom
25

0

4

2.5. Predračunski stroški izvajanja storitev izdelave ocene obratovanja javne službe v
zvezi z greznicami in MKČN za leto 2014
Tabela 6: Predračunski stroški storitve izdelave ocene obratovanja MKČN za leto 2014
Predračunski stroški
izvajanja storitev
izdelave ocene
CENA STORITVE JAVNE SLUŽBE IZDELAVE
obratovanja MKČN
OCENE OBRATOVANJA MKČN
za leto 2014 v EUR
Uredba ( Ur.l. RS, št.87/2012)
I.
IZDELAVA OCENE OBRATOVANJA MKČN
1.974,75
1.
Neposredni stroški materiala in storitev
360,00
a.) stroški materiala
300,00
stroški električne energije in pogonskih goriv
drugi stroški materiala- 12,00 EUR/1 izvedbo merjenja
300,00
b.) stroški storitev
60,00
Stroški prevoza – 2,4 EUR/1 izvedbo merjenja
60,00
drugi stroški storitev
2.
Neposredni stroški dela
1.357,25
3.
Drugi neposredni stroški
4.
Splošni proizvajalni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški storitev v zvezi z vzrdrževanjem osnovnih
sredstev
stroški povračil zaposlencem v zvezi z delom
stroški intelektualnih storitev
stroški drugih storitev
stroški dela
5.
Splošni nabavno-prodajni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
6.
Splošni upravni stroški
257,50
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev 10,30 EUR/ 1 izvedbo merjenja
257,50
stroški dela
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JGS,
7.
neposredne stroške prodaje
8.
Drugi poslovni odhodki
stroški rezervacij
prevrednotovalni poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki
9.
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
SKUPAJ VSI STROŠKI
1.974,75
KOLIČINA m3 V LETU
25
PREDRAČUNSKA LASTNA CENA m3
78,99
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2.6. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev odvoza gošč in
blata iz MKČN za prihodnje leto (v eur)
Tabela 7: Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev

Leto
Poslovno potrebna
osnovna sredstva EUR

2013

2014
0

0

V tej fazi načrtovanja, ko imamo opraviti z izjemno majhno količino storitev v tekočem letu,
smo zanemarili to postavko, bo pa zagotovo oblikovana ob koncu leta, ko se bo predvidoma
bolj videlo prvo leto projekta sistematičnega uvajanja MKČN na področju Občine Gornja
Radgona.
2.7. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10.členom te uredbe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Predstavitev stroškovnih mest
Družba Komunala Radgona ima za vsako GJS določeno stroškovno mesto na katerega
neposredno razporeja večino stroškov in prihodkov (neposredni stroški oz. prihodki).
Stroškovna mesta so:
• vodni vir Gornja Radgona (vodovod),
• kanalizacija Gornja Radgona in Negova (kanalščina),
• javna snaga,
• vzdrževanje cest,
• tržna dejavnost,
• javna dela in
• uprava.
Na stroškovnem mestu »uprava« se zbirajo posredni stroški in prihodki, ki se nato na podlagi
sodil razporedijo na ostala stroškovna mesta. Za izvajanje dejavnosti izdelave ocene
obratovanja MKČN bo podjetje ob zagonu dejavnosti odprlo posebno stroškovno mesto, na
katerem bo evidentiralo vse neposredne stroške v zvezi z izvajanjem dejavnosti.

Sodilo – delitev posrednih (splošnih) stroškov:
V startu bomo v predračunski lastni ceni k neposrednim stroškom izvajanja dejavnosti (stroški
storitve in dodatni stroški dela v podjetju ter na to vezani materialni stroški) dodali še
posredne stroške podjetja v višini 15 % na direktne stroške storitve!
Družba z organiziranostjo in s pomočjo notranjih predpisov teži k čim natačnejšemu oz.
direktnejšemu razporejanju stroškov na ustrezna stroškovna mesta. Ob končni obračunski
lastni ceni za leto 2014 bo narejena tudi revizija tega sodila.
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2.8. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obdobje
Družba ne opravlja posebnih storitev, ki bi koristile javno infrastrukturo.
2.9. Donos na vložena poslovno potrebna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko
obdobje
Tabela 8: Vkalkulirani donos na poslovno potrebna osnovna sredstva na področju odvajanja komunalnih
odpadnih voda in odpadnih padavinskih voda

Leto
Donos na vložena
poslovno potrebna
osnovna sredstva EUR

2013

Predračun 2014
0

0

Uredba v 16. točki 2. člena predpisuje, donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva,
ki ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno
opravljanje javne službe. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje GJS
izdelave ocene obratovanja MKČN za enkrat ni ocenjen, bo pa na koncu leta 2014, ko bo na
voljo nekaj več podatkov in informacij.
2.10. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Tabela 9:Število neposredno zaposlenih na področju izdelave ocene obratovanja MKČN

Leto
Število zaposlenih za
izvajanje storitve
izdelave ocene
obratovanja MKČN

2013

2014

0

0,1

Ker gre v danem primeru za dela in naloge, ki bodo kombinirana in ker je obseg v prvem letu
majhen, je ocena, da bo za to področje angažirana le 1/10 »full time« zaposlenega delavca.
2.11. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki
se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Tabela 10: Višina najemnine za javno infrastrukturo

Leto
Višina najemnine za
javno infrastrukturo
odvoza gošč in blata
iz MKČN

2013

2014
0

0

Dejavnost ni vezana na rabo javne infrastrukture!
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2.12. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe
Podatek ni relevanten za oblikovanje cene, ker v storitev ni vključena javna infrastruktura.
2.13. Izračun predračunske cene storitev izdelave ocene obratovanja MKČN za
prihodnje obračunsko obdobje
Tabela 12: Izračun predračunske cene storitev izdelave ocene obratovanja MKČN za leto 2014

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
III.

CENA STORITVE IZDELAVE OCENE OBRATOVANJA
MKČN
Uredba (Ur.l. RS, št.87/2012)
Neposredni stroški materiala in storitev
a.) stroški materiala
stroški električne energije in pogonskih goriv
drugi stroški materiala
b.) stroški storitev
stroški odvoza in čiščenja gošč in blata iz MKČN
drugi stroški storitev
Neposredni stroški dela
Drugi neposredni stroški
Splošni proizvajalni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški storitev v zvezi z vzrdrževanjem osnovnih sredstev
stroški povračil zaposlencem v zvezi z delom
stroški intelektualnih storitev
stroški drugih storitev
stroški dela
Splošni nabavno-prodajni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Splošni upravni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JGS,
neposredne stroške prodaje
Drugi poslovni odhodki
stroški rezervacij
prevrednotovalni poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
OKOLJSKA DAJATEV
SKUPAJ VSI STROŠKI
KOLIČINA izvedb v letu
PREDRAČUNSKA LASTNA CENA 1 IZVEDBE

predračunski stroški
za leto 2014 EUR
1.974,75
360,00
300,00
300,00
60,00
60,00
1.357,25

257,50

257,50

1.974,75
25
78,99

Cena 78,99 EUR je cena brez DDV!
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2.14. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po
občinah
Družba ima za vsako GJS določeno stroškovno mesto na katerega neposredno razporeja
večino stroškov in prihodkov (neposredni ali direktni stroški oz. prihodki).
Posredne stroške (splošne stroške) in posredne prihodke na posamezna stroškovna mesta
razporeja na podlagi sodil, o katerih smo podrobneje pisali pod točko 2.7.

3. PREDLOG CENE
3.1. IZDELAVA OCENE OBRATOVANJA MKČN

Cena storitve

Cena storitev izdelave ocene obratovanja MKČN znaša 78,99 EUR/izvedeno meritev brez
DDV. Cena je primerljiva s sorodnimi storitvami v državi in okolju, ki jih izvajajo druga
komunalna podjetja oz. jih imajo kot cene javnega značaja objavljene druge občine na svojih
spletnih straneh.

4. ZAKLJUČEK
Družba na osnovi opravljenih analiz in izvedenega načrtovanja nedvoumno ugotavlja:
1. da izdelave ocene obratovanja MKČN nima urejene, zato dejavnost na novo uvaja v
letu 2014,
2. da predlagana struktura cene sloni v pretežni meri na predvideni izvedbi storitev
vzorčenja na terenu in analize v lastnem manjšem laboratoriju, dodani pa so stroški
lastnega dela v administrativnem delu ter posredni stroški podjetja.
3. Oblikovana cena je primerljiva s ceno sorodnih dejavnosti v drugih primerljivih
občinah, regijah in podjetjih.
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PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo in 126/07 – ZGO-1B) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 - UPB1, 47/08) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji …………. redni seji, dne …………… 2014
sprejel naslednji

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičnine:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ŠTEVILKA
K.O.
184
184
184
184
187
187
187
187
189
189
189
189
189
189
192
193
193
193
193
193
193
196
197

NAZIV K.O.

PARC. ŠT.

KULTURA

Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Črešnjevci
Črešnjevci
Črešnjevci
Črešnjevci
Hercegovščak
Hercegovščak
Hercegovščak
Hercegovščak
Hercegovščak
Hercegovščak
Plitvički Vrh
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Orehovski Vrh
Orehovci

582/10
582/24
585/9
588/1
326/12
599/7
599/10
599/12
249/4
251/9
291/4
308/13
308/14
320/4
31/11
13/2
16/2
18/2
19/2
31/7
1908/2
103/2
559

pot
travnik (pot)
travnik (pot)
pot
travnik (cesta)
pot
pot
pot
cesta
sadovnjak (cesta)
sadovnjak (cesta)
sadovnjak (cesta)
sadovnjak (cesta)
pot
vinograd (cesta)
gozd (cesta)
njiva (cesta)
njiva (cesta)
travnik (cesta)
travnik (cesta)
cesta
cesta
pašnik (cesta)

POVRŠINA
v m2
791
574
1066
1774
245
210
95
11
49
178
464
972
105
1477
405
1553
199
179
382
1278
341
259
579
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

205
205
206
208
208
208
208
208
208
208
208
209
210

Stavešinci
Stavešinci
Ivanjševci
Negova
Negova
Negova
Negova
Negova
Negova
Negova
Negova
Kunova
Gornji Ivanjci

215/4
241/8
587/6
737/4
737/6
769/6
818/2
1070/7
1117/23
1190/10
1190/12
156/4
55/7

cesta
pot
vinograd (cesta)
sadovnjak (cesta)
njiva (cesta)
sadovnjak (cesta)
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta

120
128
319
32
131
93
33
365
1346
110
519
138
573

ki so last Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, matična št.:
5880289000, do celote (1/1) in predstavljajo javne površine pridobijo status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Nepremičnine:

1.
2.
3.
4.

ŠTEVILKA
K.O.
193
193
193
193

NAZIV K.O.

PARC. ŠT.

KULTURA

Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica

222/2
222/6
223/2
224/4

pašnik (cesta)
pašnik (cesta)
cesta
cesta

POVRŠINA
v m2
922
44
44
58

ki so last Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, matična št.:
5880289000, v deležu 1/2 in predstavljajo javne površine pridobijo status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.
III.
Pri nepremičninah iz I. in II. točke tega sklepa se na podlagi pravnomočnih ugotovitvenih
odločb o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v zemljiški knjigi
predlaga zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, v
lokalnem časopisu Prepih.
Številka: 478-041/2012-U109
Datum:

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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OBRAZLOŽITEV:

Vse navedene nepremičnine iz predloženega sklepa, so po modernizaciji cest, geodetskih
odmerah cest, podpisanih pogodbah o neodplačnem prenosu nepremičnin, postale last Občine
Gornja Radgona, katerim je potrebno podeliti status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena.
Navedena zemljišča so v naravi kategorizirane občinske ceste. Taka je tudi njihova
namembnost v bodoče.
V drugem členu Zakona o graditvi objektov je določeno, da so grajeno javno dobro zemljišča,
namenjena takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon oziroma
predpis izdan na podlagi zakona, in na njih zgrajeni objekti, če so namenjeni splošni rabi.
Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske
javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli
objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ceste druge javne
prometne površine lokalnega pomena npr. igrišče, parkirišče, park, zelenica ipd.
V skladu z določili 111. člena ZZK-1, se nepremičnina vpiše v zemljiško knjigo na podlagi
dokončne odločbe pristojnega organa z določitvijo statusa javnega dobra na tej nepremičnini.
Glede na navedeno je podelitev statusa javnega dobra lokalnega pomena upravičena.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog sklepa obravnava in ga sprejme.
Gornja Radgona, februar 2014

PRIPRAVIL:
Danilo VLAJ, l.r.

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

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 011-1/2010
Datum: ……………

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008)
je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji …… redni seji, dne …….….. sprejel
naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme s strani Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona posredovano Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v
javnem zavodu Glasbena šola Gornja Radgona za leto 2012.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBČINA
GORNJA RADGONA
Nadzorni odbor
Datum: 30. 12. 2013

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 44. člena Statuta Občine Gornja Radgona, 17. in
22. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona in sklepa 26. seje nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona z dne 24.10.2013 ter na podlagi ugotovitve pooblaščencev za nadzor
je Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona na svoji 28. seji, dne 30.12.2013 sprejel

Poročilo
o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v javnem zavodu Glasbena šola
Gornja Radgona za leto 2012
»Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora«

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora z dne 24.10.2013 in v skladu s 17. in 22. členom Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona so nadzor opravili pooblaščenci:
• Bojan Erlih, predsednik
• Dana Sukič, članica
• Avguština Španbauer, članica
Nadzor je bil izveden v času od 20. novembra 2013 do 25. novembra 2013 v prostorih Glasbene šole
Gornja Radgona.
V času izvedbe nadzora so Iz javnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona sodelovali:
• Tomaž Polak, ravnatelj
• Tatjana Kotnik, računovodkinja
• Darja Černe, poslovna sekretarka
Nadzorovano pravno osebo javnega prava - javni zavod Glasbena šola Gornja Radgona vodi in
zastopa ravnatelj mag. Tomaž Polak, manag. prof., kot zakoniti zastopnik ter odredbodajalec in
izvrševalec javnega zavoda.
Strokovne naloge računovodstva Glasbene šole Gornja Radgona opravlja ga. Tatjana Kotnik.

1. Uvod
Nadzor računovodskih izkazov in pravilnost poslovanja javnega zavoda Glasbene šole Gornja
Radgona, s sedežem na naslovu Partizanska cesta 25, Gornja Radgona (v nadaljevanju: Glasbena
šola) za leto 2012 je nadzorni odbor izvršil po posameznih temeljnih področjih .
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Cilji nadzora so bili ugotavljanje pravilnosti :
• poslovanja in porabe proračunskih sredstev Glasbene šole v letu 2012
• izkazanih posameznih podatkov v računovodskih izkazih Glasbene šole za leto 2012
Za dosego prvega cilja je nadzorni odbor preveril skladnost poslovanja Glasbene šole z zakoni,
drugimi predpisi in internimi akti, ki urejajo področja :
• stroškov dela,
• stroškov blaga, materiala in storitev,
• nabave osnovnih sredstev
Za dosego drugega cilja je nadzorni odbor preveril pravilnost evidentiranja in izkazovanja podatkov
v:
• bilanci stanja Glasbene šole na dan 31.12.2012
• izkazu prihodkov in odhodkov Glasbene šole na dan 31.12.2012
Osnovni podatki o Glasbene šoli
Glasbena šola Gornja Radgona je samostojni javni glasbeni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen
z odločbo Poverjeništva za prosveto in kulturo OLO v letu 1950. Z odlokom o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona št. 60100/006/96-23/JB z dne
18.6.1998 (Gornja Radgona 18.6.1998, Radenci 2.7.1998, Sveti Jurij ob Ščavnici 8.9.1998) objavljen v
Uradnem listu RS, št. 63/98, in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona št. 60100-6/1996-U103 z dne
18.6.1998 objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/2011 dne 30.5.2011, so prevzele ustanoviteljske
pravice naslednje občine ustanoviteljice:
1. Občina Gornja Radgona
v deležu 42,89%
2. Občina Radenci
v deležu 25,06 %
3. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici v deležu 13,91 %
4. Občina Apače
v deležu
18,14%.
Citirani Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona
z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Gornja Radgona predstavlja temeljni akt o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona.
Glasbena šola Gornja Radgona nima sprejetega statuta oz. pravil, zato temeljne pravice in obveznosti,
ki niso urejene v temeljnem aktu o ustanovitvi javnega zavoda izvršuje v skladu z določili zakona o
zavodih in drugimi veljavnimi predpisi.
Dejavnost šole, ki opravlja osnovno glasbeno izobraževanje, urejeno z Zakonom o glasbeni šoli
obsega:
a) izvajanje rednega programa
b) izvajanje razširjenega in nadstandardnega programa.
Dejavnost Glasbene šole se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Finančna sredstva za opravljanje dejavnosti pridobiva Glasbene šola na podlagi določil 81. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:
• iz državnega proračuna (plače, prispevki, davki in drugi osebni prejemki ),
• iz občinskih proračunov občin ustanovitelji (stroški za uporabo prostora, opreme, del
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materialnih stroškov, nadomestila delavcem po kolektivni pogodbi, sredstva za investicije,
nadstandardni program,…),
• od prodaje storitev - plačil staršev,
Finančna sredstva za opravljanje dejavnosti pridobiva Glasbene šola tudi iz donacij, prispevkov
sponzorjev in drugih virov.
Glasbena šola izvaja in tako opravlja dejavnost na sedežu šole ter na treh dislociranih lokacijah :
• na sedežu v Gornji Radgoni,
• v Radencih (klavir, kitara),
• pri Svetem Juriju ob Ščavnici (kitara),
• na Kapeli (diatonična harmonika).
Glasbene šola ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje
dejavnosti brez soglasja ustanoviteljic.
Organi Glasbene šole so: svet šole, svet staršev, ravnatelj šole in strokovni organi.
Svet šole je organ upravljanja, ki je bil konstituiran na 1. konstitutivni seji sveta šole dne 11.10.2011.
Mandat članov sveta šole traja 4 leta. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema
program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, interne akte šole, določa
finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune ter opravlja druge zadeve, določene z
zakoni, odlokom o ustanovitvi in drugimi občinskimi prepisi ter internimi akti šole.
Svet šole šteje 11 članov
- 3 predstavnike imenujejo občine ustanoviteljice (1 – Občina Gornja Radgona, 1 – Občina Radenci;
medtem ko imata Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Občina Apače izmenično vsaka 1 mandat
svojega predstavnika, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj, da mora imeti občina ustanoviteljica,
ki v tekočem mandatu nima svojega predstavnika v svetu šole, svojega predstavnika v tekočem
mandatu v svetu staršev; po 4-letnem mandatu v svet šole za naslednji mandat imenuje svojega
predstavnika druga občina ustanoviteljice, ki tekočem mandatu ni imela svojega predstavnika)
- 5 predstavnikov zaposlenih delavcev
- 3 predstavniki staršev
Predstavnike občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Predstavnike zaposlenih delavcev izvolijo delavci zavoda izmed vseh zaposlenih v javnem zavodu (4
predstavnike izvolijo izmed pedagoških delavcev in 1 predstavnika izvolijo izmed ostalih zaposlenih v
javnem zavodu).
Predstavnike staršev imenujejo občine ustanoviteljice v istem številu in po istem principu kot izvolijo
občine ustanoviteljice svoje predstavnike.
Predsednik sveta in njegov namestnik sta izvoljena na prvi konstitutivni seji sveta šole.
Svet Glasbene šole se je v letu 2012 sestal na dveh rednih sejah in eni korespondenčni seji.
Svet Glasbene šole je v letu 2012 na sejah obravnaval in sprejel:
Finančno poročilo in Poslovno letno poročilo s prilogami za leto 2011, Finančni plan za leto 2013,
Oceno delovne uspešnosti za leto 2011, Poročilo ravnatelja o uresničitvi LDN Glasbene šole za leto
2011/2012, Letni delovni načrt Glasbene šole za šolsko leto 2012/2013,Kadrovski načrt Glasbene šole
za leto 2012. Finančni načrt za leto 2012 je sprejel svet Glasbene šole na 4. seji dne 06.03.2012, po
predhodnem usklajevanju občin ustanoviteljic.
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Svet staršev je oblikovan za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da so
enakomerno zastopani starši iz vseh štirih občin. Vsaka ima po dva predstavnika. Seje sveta staršev
so organizirane in sklicane zmeraj pred sejo sveta šole.
Ravnatelj šole je poslovodni organ javnega zavoda in tudi pedagoški vodja. Kot poslovodni organ je
zakoniti zastopnik in odredbodajalec. Ravnatelj je bil imenovan s sklepom sveta zavoda št. 138/2013 z
dne 10.5.2013, 4-letni mandat ravnatelju je pričel teči dne 1.8.2013. Ravnatelj organizira in vodi delo
ter poslovanje Glasbene šole. Predstavlja in zastopa Glasbeno šolo in je odgovoren za zakonitost dela
šole. Ravnatelj tudi strokovno vodi delo Glasbene šole in je na ta način odgovoren za strokovnost
dela Glasbene šole.
Strokovni organi so: učiteljski zbor zavoda, učitelj –razrednik in strokovni aktiv.
Stvarno premoženje, s katerim upravlja Glasbena šola in ga uporablja za opravljanje dejavnosti za
katero je ustanovljena, je lastnina ustanoviteljic. Glasbena šola je dolžna uporabljati in upravljati s
stvarnim premoženjem ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega gospodarja. Glasbena šola lahko
pridobiva in razpolaga s stvarnim premičnim premoženjem. S stvarnim nepremičnim premoženjem
pa lahko razpolaga in ga pridobiva samo ob predhodnem soglasju občin ustanoviteljic.
Glasbena šola je pravna oseba javnega prava in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za
svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanoviteljic ne sme sklepati pravnih poslov v
zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem nepremičnega premoženja.
Občine ustanoviteljice, odgovarjajo za obveznost Glasbene šole do višine sredstev, ki so v njihovem
proračunu predvidena za opravljanje dejavnosti Glasbene šole v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Prejeta javna sredstva v letu 2012 in njihovo izkazovanje v poslovnih knjigah je prikazano v Tabeli 1.
Tabela 1
Prejeta javna sredstva na podlagi ZOFVI in pogodb po namenih in druga sredstva v letu 2012
v eur
___________________________________________________________________________ __________________________

Plače s prispevki in davki,drugi osebni prejemki (MŠŠ na podlagi 81 .člena ZOFVI)

523.300,05 eur
____________________________________________________________________________
Materialni stroški, sredstva za nabavo opreme (proračuni
občin na podlagi 82. in 82. A člena ZOFVI in pogodbe )

121.610,08 eur

Prejeta plačila staršev

103.384,20 eur

Prejeta sredstva od donacij in drugi prihodki
Skupaj

47.790,60 eur
753.084,83 eur

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja v
skladu z 80. členom ZOFVI za plačilo materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in investicije, po
predhodnem soglasju občin ustanoviteljic pa tudi za plače.
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Glasbena šola po 4. členu ZGla v okviru osnovnega glasbenega izobraževanja izvaja program glasbene
pripravnice, program glasba: nauk o glasbi in solfeggio, instrumentalni pouk ter ples-balet. Po
predmetniku za glasbene šole sodijo v program šole še komorne skupine, orkestri in pevski zbor.
V šolskem letu 2011/2012 je bilo v redni program Glasbene šole vpisanih 356 učencev.
V javnem zavodu Glasbena šola je bilo ob koncu šolskega leta 2011/2012 zaposlenih 28 delavcev, od
tega 24 strokovnih delavcev (skupaj z ravnateljem) in 4 administrativno tehnični delavci. Načini
zaposlitve so še vedno zelo različni. Za nedoločen čas je bilo zaposlenih 17 uslužbencev, za določen
čas 8 uslužbencev in 3 pogodbeno zaposleni. Od tega sta bili v skladu z normativi 2 zaposlitvi t.i. 1/5
zaposlitvi – pogodbeno zaposleni opravlja 1/5 ur rednega programa.

2. Nadzor računovodskih izkazov za leto 2012
2. 1 Obrazložitev nadzora

Nadzorni odbor je pregledal bilanco stanja na dan 31.12.2012, kakor tudi izkaz prihodkov in
odhodkov Glasbene šole skupaj s prilogami za leto 2012, ki ju je sprejel svet šole dne 06.03.2013.
Glasbena šola je dolžna voditi poslovne knjige po določilih Zakona o računovodstvu, Zakona o javnih
financah, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava, Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava,Slovenskih računovodskih standardov, kot jih določa ZR (predvsem SRS 36 ) in Pravilnik
o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev.

2. 2 Računovodske usmeritve
Glasbena šola je pri evidentiranju in izkazovanju poslovnih dogodkov uporabljala predpise, ki so
navedeni v točki 2.1.
V nadaljevanju so povzete računovodske usmeritve, ki izhajajo iz predpisov navedenih v točki 2.1. in
naj bi jih šola upoštevala pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2012.
Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva
Glasbena šola izkazuje v poslovnih knjigah stvarno premoženje, ki ga predstavljajo neopredmetena
dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva po nabavni vrednosti. Popravek vrednosti se oblikuje
po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, v skladu s stopnjami, ki jih predpisuje pravilnik o
odpisu. Med opremo izkazuje drobni inventar z življenjsko dobo , daljšo od enega leta in posamezno
vrednost do 500 eur, vendar ločeno od ostale opreme. Drobni inventar se odpiše enkrat in v celoti
ob nabavi.
Denarna sredstva
Denarna sredstva se izkazujejo kot dobroimetje na računih v bankah v skladu s predpisi, ki urejajo
poslovanje z denarnimi sredstvi in sredstvi javnih financ.
Kratkoročne terjatve
Kratkoročne terjatve se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo ti
zneski poplačani. Ločujejo in izkazujejo se terjatve do kupcev, terjatve do uporabnikov enotnega
kontnega načrta in druge terjatve. Terjatve za katere se predvideva , da ne bodo poravnane v roku ali
niso poravnane v roku, Glasbena šola izkazuje na posebnih kontih kot dvomljive ali sporne.
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Potreben popravek vrednosti se oblikuje po dejansko nastalih neizterljivih terjatvah o čemer odloča
svet šole. Potrebni odpisi terjatev se pokrivajo v breme tako oblikovanega popravka vrednosti, ko so
dokumentirani z ustrezno listino.
Kratkoročne časovne razmejitve
Glasbena šola oblikuje aktivne časovne razmejitve za potrebe razmejevanja kratkoročnih odloženih
stroškov.
Kratkoročne obveznosti
Med kratkoročne obveznosti spadajo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu dni ali prej, in tisti del
dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni po datumu bilance stanja. Ločeno se
vodijo in izkazujejo kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in
druge kratkoročne obveznosti Iz poslovanja. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se izkazuje v
zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Med lastnimi viri izkazuje Glasbena šola obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, in sicer ločeno
za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, za dolgoročne finančne
naložbe in presežek prihodkov nad odhodki.
Prihodki
Glasbena šola razčlenjuje prihodke po kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava in jih pripoznava v skladu z načelom nastanka poslovnega dogodka.
Odhodki
Odhodki se v knjigovodskih evidencah Glasbene šole izkazujejo v skladu z načelom nastanka
poslovnega dogodka. Odhodki za stroške blaga, materiala in storitev se evidentirajo na podlagi
prejetih in pravilno likvidiranih računov v vrednosti zneskov na računih.
Rezultat poslovanja
Rezultat poslovanja je znesek razlike med prihodki in odhodki tekočega leta.

2. 3 Ugotovitve
2.3.1 Bilanca stanja
Tabela 2: Skrajšana oblika bilance stanja

v EUR (brez 0/00)

__________________________________________________________________________________
31.12.2012

31.12.2011

Indeks

__________________________________________________________________________________
SREDSTVA
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

825.815

866.816

95

Neopredmetena dolgoročna sredstva

324.970

342.719

94

53.318

55.631

95

Opredmetena osnovna sredstva

6

Nepremičnine

447.527

468.466

95

IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

72.768

72.813

99

Denarna sredstva

21.172

16.681

126

Kratkoročne terjatve

51.346

55.882

91

250

250

100

KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG)

Aktivne časovne razmejitve
AKTIVA SKUPAJ

898.583

939.629

95

OBVEZNOSTI DO VIROC SREDSTEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

89.216

104.321

85

Kratkoročne obveznosti

86.165

102.310

84

2.011

151

835.308

96

Pasivne časovne razmejitve

3.051

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

809.367

Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva
In opredmetena osnovna sredstva

505.819

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezerve

529.615

2.465

0

11.697

0

95

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

70.678

304.165

88

Presežek prihodkov nad odhodki

18.708

1.528

1224

__________________________________________________________________________________
PASIVA SKUPAJ

898.583

939.629

95

2.3.1. Pregled vrst dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2012

Tabela 3: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in drugih sredstev
__________________________________________________________________________________
Opis
Neopredmet.
Zemljišča Zgradbe Oprema Vnaprej
Skupaj
dolgoročna
plačana
NDS in
sredstva

najemnina

OOS

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2012

7.750

Povečanje

2.400

5.296

692.562

342.221
36.896

337.201

1.385.000
39.296
7

Zmanjšanje
Stanje 31.12.2012

1.753
10.151

5.296

692.562

377.363

229.392

286.590
0

19.670
317.531

21.423
1.402.903

Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2012

2.232

-

-

518.214

Povečanje

0

0

0

Zmanjšanje

0

0

0

Amortizacija

480

0

20.939

37.455

0

58.874

250.331

324.045

0

577.088

Stanje 31.12.2012

2.712

0

0

0

0

0

0

Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2012

5.218

5.296

463.170

55.631

337.201

866.816

Stanje 31.12.2012

7.439

5.296

442.231

53.318

317.531

825.815

_________________________________________________________________________________
Med neopredmetena dolgoročna sredstva izkazuje Glasbena šola dolgoročne premoženjske pravice
za uporabo računalniških programov. Povečanje teh sredstev se je nanašalo na nakup računalniškega
programa v znesku 2.400 eur.
Vrednost zemljišč v znesku 5.296 eur se nanaša na stavbno zemljišče parc.št. 732/1, k.o. Gornja
Radgona, za stavbo v kateri je sedež Glasbene šole na naslovu Partizanska cesta 25, Gornja Radgona .
Nabavna vrednost zgradb v vrednosti 692.561,90 se nanaša na stavbo na naslovu Partizanska cesta
25 v Gornji Radgoni.
V 18 .členu Odloka o ustanovitvi je določeno, da je premoženje, s katerim upravlja Glasbena šola in
ga uporablja za opravljanje dejavnosti za katero je ustanovljena, last ustanoviteljice. Vrsto in obseg
premoženja, ki se prenese v upravljanje, sta Glasbena šola in Občina Gornja Radgona natančneje
določile s pogodbo.
Občina Gornja Radgona je na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi sprejela sklep, s katerim je
prenesla stavbo na naslovu Partizanska cesta 25, v Gornji Radgoni, v brezplačno uporabo in
upravljanje Glasbeni šoli ter s šolo podpisala pogodbo o upravljanju.
Povečanje nabavne vrednosti opreme v znesku 36.896 eur predstavlja
• povečanje nabavne vrednosti opreme za 16.704 evrov
• povečanje nabavne vrednosti drobnega inventarja za 20.192 evrov.
V letu 2012 je Glasbena šola nabavila opremo v znesku 39.296 eur , ki jo je financirala iz:
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•
•
•
•
•

sredstev občin ustanoviteljic po finančnem načrtu za leto 2012 v višini 10.000 eur
presežka prihodkov iz leta 2011
1.528 eur
presežka prihodkov 2012 (po sklepu sveta šole )
5.111 eur
prejete donacije v višini
2.465 eur
prihodkov tekočega leta v višini
20.192 eur

Zmanjšanja nabavne vrednosti opreme za 1.753 eur in popravek vrednosti opreme za enak znesek je
posledica izrednega odpisa na podlagi predloga inventurne - popisne komisije na dan 31.12.2012
zaradi dotrajanosti opreme.
Inventurni elaborat in s tem tudi predlog za izločitev iz uporabe je sprejel svet šole na svoji seji dne
06.03.2013.
Amortizacijo je Glasbena šola obračunavala po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in po
stopnjah določenih v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa. Celotna obračunana amortizacija je
skupaj z odpisi drobnega inventarja v znesku 60.627 eur in jo je Glasbena šola pokrila v višini 40.435
eur v breme obveznosti do virov sredstev v upravljanju. Amortizacijo drobnega inventarja (100% ob
nabavi) v višini 20.192 eur pa iz prihodkov tekočega leta.
Glasbena šola je opravila popis neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev po stanju na dan 31.12.2012.
Glasbena šola ima vso analitiko osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 v znesku 1.085.371,70 eur po
nabavni vrednosti, popravek vrednosti 577.087,91 eur in 508.283,73 eur po sedanji vrednosti,
usklajeno s kartico glavne knjige in s tem tudi bilanco stanja na dan 31.12.2012.

2.3.1.2 Denarna sredstva

Tabela 4: Denarna sredstva
v eur
Denarna sredstva
31.12.2012
31.12.2011 Indeks
________________________________________________________________________________
Denarna sredstva na računih
21.172
16.681
127
________________________________________________________________________________
Saldo denarnih sredstev na dan 31.12.2012 v znesku 21.172 eur se ujema s stanjem na izpisku z dne
31.12.2012.

2.3.1.3 Kratkoročne terjatve

Tabela 5: Kratkoročne terjatve
________________________________________________________________________________
Kratkoročne terjatve
31.12.2012
31.12.2011 Indeks
Kratkoročne terjatve do kupcev
7.903
6.021
131
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
43.193
49.741
87
Dani predujmi in varščine
250
120
208
Aktivne časovne razmejitve

250

Skupaj

51.596

250

100

56.132

92

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2012 v znesku 7.903 eur predstavlja šolnine
staršev - neporavnane obveznosti iz leta 2011 v znesku 126 eur in 7.777 eur v letu 2012.
Na dan pregleda 20.11.2013 sta odprti postavki iz leta 2011 še za 70 eur in 672 eur iz leta 2012.
Nadzorni odbor priporoča, čim prejšnjo ugotovitev vzrokov in izterjavo zapadlih terjatev.
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Nadzorni odbor je pregledal izdane račune za leto 2012 od številke 1/2012 do številke 29/2012. V
letu 2012 je bilo 29 izdanih računov v skupnem znesku 98.867,20 eur. Izdani računi se nanašajo na:
plačila staršev za glasbeno šolanje za januar, februar, marec, april, maj, september, oktober,
november in december 2012, prevoze učencev na baletne predstave, opravljanje izpitov, kotizacija
za udeležbo na mednarodni baletni šoli, oglede baletnih predstav in za razne nastope učencev ob
proslavah ali drugih prireditvah.
Dokumentacija je urejena in pregledno odložena.
Pri pregledanih izdanih računih kupcem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do MZŠŠ za
izplačilo plač in prispevkov za december 2012, izplačanih v januarju 2013 ter terjatve do ZZZS za
izplačilo nadomestila zaradi bolniškega staleža (za nego otroka) za mesec november in december
2012, ki zapade v plačilo v letu 2013.
Izdani predujmi in varščine predstavljajo plačano kotizacijo za mednarodno tekmovanje , ki je bilo
izvedeno v mesecu marcu 2013.
Aktivne časovne razmejitve vsebujejo vnaprej plačano naročnino za strokovno literaturo za leto 2013.

2.3.1.4 Kratkoročne obveznosti
Tabela 6: Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Obveznosti do zaposlenih

31.12.2012

31.12.2011 Indeks

36.178

41.002

88

Obveznosti do dobaviteljev v državi

4.531

12.959

35

Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja

48.507

50.360

96

Skupaj

89.216

104.321

85

Obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2012 se nanašajo na obračunane obveznosti za stroške dela
za december 2012, izplačane v januarju 2013.
Med obveznostmi do dobaviteljev v državi izkazuje Glasbena šola obveznosti v znesku 4.531 eur , ki
so zapadle v plačilo v januarja 2013. Znesek je v primerjavi z letom 2011 manjši zaradi ugodnejše
likvidnosti v letu 2012.
Nadzorni odbor je pregledal prejete račune dobaviteljev, ki se nanašajo na leto 2012 in sicer od
vložne številke 01-1 z dne 5.01.2012 do vložne številke 01-60 z dne 14.02.2012 ter vložne številke
01-484 z dne 23.12.2012, do vložne številke 01-505 z dne 03.01.2013.
Dobavitelji so izdali račune za opravljene storitve in dobavo materiala na podlagi letnih pogodb
oziroma naročilnic. Vsi pregledani računi so odobreni s strani odredbodajalca. Računovodkinja
preveri točnost zaračunanega zneska in račune opremi s ustreznimi konti za pravilno evidentiranje
stroškov. Vsi pregledani računi so podpisani s strani odgovornih oseb.
Vsa knjigovodska dokumentacije je pregledno odložena v zaporedju prejetih računov. Pri pregledanih
računih dobaviteljev niso bile ugotovljene nepravilnosti.
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Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na prispevke na plače in na obveznosti po
pogodbah o delu z vsemi dajatvami za mesec december 2012, izplačane v mesecu januarju 2013 v
znesku 11.082 eur.
Kratkoročne obveznosti do financerjev v znesku 33.486 eur predstavljajo del dolgoročnih obveznosti
(dolgoročnega kredita), ki zapade v plačilo v letu 2013.
Kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo obveznosti do Banke Koper iz naslova obresti od
dolgoročnega kredita za investicije za mesec december 2012, ki zapade v plačilo januarja 2013.
Pasivne časovne razmejitve predstavljajo neporabljena sredstva donacij v višini 1.051 eur, ki so
namenjena zmanjšanju šolnin v letu 2013 ter odškodnina Zavarovalnice Triglav v višini 2.000 eur za
nastalo škodo v letu 2012, ki bo sanirana v letu 2013.

2.3.1.5 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Tabela 7: Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Lastni viri in dolgoročne obveznosti

31.12.2012 31.12.2011 Indeks

Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva
in opredmetena osnovna sredstva

505.819

529.615

95

18.708

1.528

1224

Presežek prihodkov nad odhodki
Skupaj

524.527

531.143

98

Po 37. členu Zakona o računovodstvu so javni zavodi, ki imajo sredstva v upravljanju, dolžni uskladiti
terjatve in obveznosti za sredstva dana v upravljanje.
Na dan 31.12.2012 so sredstva v upravljanju po občinah ustanoviteljicah:
Občina

%

v eur

Presežek prihodkov 2012 v eur

Gornja Radgona

42,89

216.846

8.024

Apače

18,14

91.755

3.394

Radenci

25,06

126 .758

4.688

Sveti Jurij ob Ščavnici

13,91

70.360

2.602

505.819

18.708

Skupaj

Na dan 31.12.2012 je stanje sredstev po občinah usklajeno.

2. 3. 2 Izkaz prihodkov in odhodkov

Tabela 8 : Skrajšana oblika izkaza prihodkov in odhodkov
______________________________________________________________________________
Leto 2012

Leto 2011

Indeks 12/11

PRIHODKI
Prihodki od poslovanja

753.039

733.479

102
11

Finančni prihodki

45

25

180

Drugi prihodki

0

232

0

735,856

102

CELOTNI PRIHODKI

753.084

ODHODKI
Stroški blaga,materiala in storitev

143.057

136.036

105

Stroški dela

540.885

572.219

95

Amortizacija

20.192

8.206

246

91

178

51

12.726

7.520

169

Ostali drugi stroški
Finančni odhodki
Rezervacije

11.696

CELOTNI ODHODKI

728.647

0
730.288

100

_______________________________________________________________________________
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

24.437

5.568

439

Celotni prihodki Glasbene šole so v letu 2012 za 2 % večji od leta 2011. V strukturi celotnih
prihodkov predstavljajo prihodki iz javnih financ 644.910 eur oz. 85,64 % delež. Prodaja storitev
predstavlja 13,73 % delež prihodkov. Dohodki od donacij pa predstavljajo 0,63 % delež.
Celotni odhodki Glasbene šole so v letu 2012 znašali 728.647 eur. Med odhodki so največji delež
predstavljali stroški dela 540.885 eur ali 74,23 % delež, stroški blaga, materiala in storitev 143.057
eur ali 19,63 % delež.
V letu 2012 je Glasbena šola knjižila strošek najemnine za poslovne prostore na konto 461005 v
znesku 19.670.07 eur. Na konto 463900-rezervacije za pokrivanje najemnine KZ je Glasbena šola v
letu 2012 knjižila znesek 11.696,52 eur.
Glasbena šola je v letu 2012 na kontih:
935000- dolgoročne rezervacije najemnin Občina Gornja Radgona
935001- dolgoročne rezervacije najemnin Občina Radenci
935002- dolgoročne rezervacije najemnine Občina Sveti Jurij

znesek 6.128,31 eur
„ 3.580,68 eur
„ 1.987,53 eur

V skupnem znesku 11.696,52 eur je Glasbena šola oblikovala rezervacije za najemnin.
Glasbena šola je zaradi utesnjenosti in akutnega pomanjkanja novih površin za izvajanje glasbenega
pouka na lokaciji v Gornji Radgoni, namreč iskala nujno potrebno ustrezno prostorsko rešitev. Zaradi
neposredne bližine učnih prostorov in sedeža Glasbene šole je Kmetijska zadruga Gornja Radgona
posredovala ponudbo za oddajo v najem prostorov v njeni upravni zgradbi. Iz organizacijskologističnega vidika je vodstvo Glasbene šole predlagalo županom občin ustanoviteljic obravnavo
ponudbe in morebitno sklenitev najemne pogodbe s Kmetijsko zadrugo Gornja Radgona. Ponudba
Kmetijske zadruge Gornja Radgona je vsebovala oddajo v najem in uživanje najemne pravice za
obdobje 30 let pri čemer najemnik Kmetijski zadrugi takoj plača celotno najemnino (30 let), ki ga
Kmetijska zadruga Gornja Radgona z.o.o. vloži v obnovo najetih prostorov.
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Ravnatelj Glasbene šole je ob izvedbi nadzora nadzorni odbor seznanil z informacijo, da je bil z župani
občin ustanoviteljic na sestanku 14.4.2011 oblikovan dogovor, da občine ustanoviteljice soglašajo z
najemom in načinom plačila najemnine, o čemer se občine ustanoviteljice izjavijo s pisnim soglasjem.
Občine ustanoviteljice so posredovale svoja pisna soglasja.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je s sklepom št. 600-3/2011-004 z dne 27.5.2011 soglašala, da si
Glasbena šola dodatno zagotovi šolske prostore za izvajanje programa glasbe in baleta v
mansardnem delu poslovne stavbe parc.št. 731, k.o. Gornja Radgona. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
bo v naslednjih 10 letih v vsakoletnem proračunu občine zagotavljala dodatna sredstva materialnih
stroškov za najemnino v soustanoviteljskem deležu. Znesek in dinamika nakazovanja sredstev za
najemnino se vsakoletno določijo v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti in so v letu 2011 znašala
5.800,47 eur. Sredstva za leto 2012 so bila nakazana v okviru sredstev po sklenjeni pogodbi o
sofinanciranju izvajanja dejavnosti v letu 2012 št. 413-0377/2011 z dne 28.12.2011.
Občina Radenci je s sklepom št. 412-1/2011 z dne 22.4.2011 o pridobitvi dodatnih prostorov GŠGR
katerim Občina Radenci soglašala, da Glasbena šola vzame v najem mansardni del poslovne stavbe in
ga namesto plačevanja najemnine uredi za namen izvajanja programa dejavnosti šole. Občina je
soglašala s financiranjem obnove in ureditve najetega mansardnega dela stavbe na način, da v
naslednjih 10 let v vsakoletnem proračunu Občine Radenci zagotavlja znesek za pokrivanje stroškov
obnove v višini 10.450,02 eur, mesečni znesek 870,84 eur. Sredstva nakazuje v okviru sredstev po
sklenjeni pogodbi št. 410-16/2012 o sofinanciranju izvajanja dejavnosti v letu 2012 z dne 15.2.2012
Občina Gornja Radgona je izdala soglasje št. 600-00001/2011-U103 z dne 18.5.2011 na podlagi 12.
člena odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornja Radgona, ob
smiselni uporabi 2. alineje 33. člena Statuta občine Gornja Radgona. Občina Gornja Radgona je izdala
soglasje tudi na podlagi opredelitve županov občin na sestanku 14.4.2011. Občina soglaša z načinom
izvedbe investicije širitve poslovnih prostorov, tako da Glasbena šola najame mansardni del poslovne
stavbe stoječe na zemljišču parc.št. in ga namesto plačevanja najemnine uredi za potrebe širitve
prostora oz. 390 m2 dodatnih prostorov za namen izvajanja pouka programa glasbe in baleta. Občina
bo za izvedbo soglaša, da bo od 2012 do 2022 v skladu s svojim ustanoviteljskim deležem zagotovila
1.490,43 eur mesec oz. kot izhaja iz priložene Sheme financiranja investicije. Sredstva se nakazujejo
mesečno na TRR Glasbene šole v okviru sredstev po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju izvajanja
dejavnosti v letu 2012 št. pogodbe 143/2012-P z dne 22.5.2012 (št. spisa 600-1/2012-U101) in
aneksom k pogodbi143/2012-P o sofinanciranju izvajanja dejavnosti v letu 2012 št. 143/2012-A z dne
31.12.2012 (št. spisa 600-1/2012-U101).
Občina Apače svojega pisnega soglasja ni posredovala.
Glasbena šola Gornja Radgona je sklenila s Kmetijsko zadrugo Radgona z.o.o. Partizanska c. 23,
G.Radgona najemno pogodbo v obliki notarskega zapisa št. SV 286/2011 z dne 5.4.2011 za najem
mansardnega dela poslovne stavbe z ID znakom 184-955, na naslovu Partizanska c. 23, v Gornji
Radgoni. Najemnina je bila plačana s pridobitvijo kredita pri banki v znesku 312.144,50 eur, kar
predstavlja le strošek izdelave prostorov, pri čemer je pogodba sklenjena za dobo najema 30 let in se
izteče 5.4.2041. Z najemno pogodbo je tudi dogovorjeno, da lahko najemnik odda najete poslovne
prostore v podnajem pri čemer podnajemnik ne sme opravljati konkurenčne dejavnosti
najemodajalca. Najemnik ima tudi predkupno pravico vendar najdlje do konca najema oz. do
5.4.2041.
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Z aneksom k najemni pogodbi z dne 5.4.2011. sklenjen dne 27.6.2011, s katerim je bil določeno, da se
najemnina za celotno obdobje najema plača tako, da najemodajalec naroči izvedbo del za prenovo
oddanih poslovnih prostorov v najem in da najemnik pripravi projekt ter pridobi gradbeno
dovoljenje.
Stroški tekočega vzdrževanja so stroški v breme najemnika. Zaradi stroškov projektne dokumentacije
in revizije projekta se je znesek po najemni pogodbi spremenil in znaša 337.201,10 eur, torej za
celotno obdobje 30 let znaša najemnina 337.201,10 eur. Nadzorni odbor je tudi preveril stanje v
zemljiški knjigi, kjer sta za zemljišče parc. št. 731, k.o. 184 Gornja Radgona, ki je last KZ Gornja
Radgona z.o.o., vknjiženi na imetnico Glasbena šola Gornja Radgona najemna pravica za dobo 30 let,
do vključno 5.4.2041 in predkupna pravica do vključno 5.4.2041.
Glasbena šola bo celotno najemnino v znesku 337.201,10 eur obračunala v stroške, že v prvih desetih
letih. V naslednjih dvajsetih letih bo zneske najemnin po letih knjižila v dobro konta 001200-vnaprej
plačana najemnina in v breme konta 9350- dolgoročne rezervacije najemnin.
Glasbena šola je znesek 5.876,58 eur , ki se nanaša na neplačan delež za najemnino in obresti Občine
Apače do 31.12.2012 pokrila iz lastnih sredstev.
Po pojasnilo računovodkinje je Glasbena šola v mesecu maju 2013 izstavila Občini Apače terjatev za
leto 2012 skupaj s terjatvijo za leto 2013.
Nadzorni odbor bi se le izključno s tematskim nadzorom lahko neposredno osredotočil in celovito
obdelal tematiko in morebitno problematiko projekta najema novih učnih prostorov.

2.3.2.1 Prihodki
2. 3. 2. 1. 1 Prihodki od poslovanja
Tabela 9: Prihodki od poslovanja
Prihodki od poslovanja
Prihodki od MŠŠ

leto 2012
523.300

Leto 2011 Indeks 12/11
551.136
95

Prihodki od občin ustanoviteljic

121.610

84.538

144

Prispevki staršev (vpisnine,šolnine,najemnine inšt.)

103.384

88.665

117

4.745

9.340

50

45

25

180

0

2.152

Prihodki od donacij
Finančni prihodki od obresti
Drugi prihodki
Skupaj

753.084

735.856

102

Med prihodki od MŠŠ v znesku 523.300 eur Glasbena šola izkazuje nakazila MŠŠ, ki na podlagi 81.
člena ZOFVI financira plače in druge osebne prejemke v skladu z normativi in standardi za osnovno
glasbeno izobraževanje. MŠŠ je šoli nakazoval mesečno sredstva na podlagi predloženih preglednic
in druge predložene dokumentacije.
Med prihodki od občin ustanoviteljic v znesku 121.610 eur šola izkazuje prejeta finančna sredstva za
pokrivanje prevoza na delo in z dela ter prehrano med delom, stroške obratovanja in vzdrževanja
poslovne stavbe, nastope in tekmovanja učencev in investicije.
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S prihodki od plačil staršev v znesku 103.384 eur je Glasbena šola pokrivala vse ostale stroške
materiala in storitev za katere občine ustanoviteljice ne zagotavljajo sredstev.
Prihodki od donacij v znesku 4.745 eur so porabljeni v skladu z nameni donacij in donatorjev.

2. 3. 2. 2 Odhodki
2.3.2.2.1 Stroški blaga, materiala in storitev
Tabela 10: Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški materiala
Stroški storitev
Skupaj

2012

2011
26.045
117.012
143.057

Indeks 12/11
26.595
98
109.441
107
136.036
105

Stroški materiala in storitev so bili v letu 2012 izkazani v znesku 143.057 eur .
Stroške materiala v znesku 26.045 eur, predstavljajo v največjem deležu stroški električne energije v
znesku 6.507 eur, stroški ogrevanja v znesku 6.111 eur in drugi stroški materiala v znesku 8.465 eur.
Med stroški storitev v znesku 117.012 eur predstavljajo največji delež stroški najemnine v znesku
19.670 eur, stroški tekočega vzdrževanja objektov v znesku 4.811 eur, strokovno izobraževanje
zaposlenim v znesku 3.314 eur.
Preverili smo pravilnost postopkov izbire dobaviteljev blaga, materiala, osnovnih sredstev in
izvajalcev storitev glede na določila ZJN-1 in navodila ter pravilnost evidentiranja ustreznih stroškov.
Posamezne nabave v letu 2012 niso presegla zneska, ki ga ZJN-1 določa kot zgornjo mejo za katero je
potrebno za oddajo javnega naročila izvesti javni razpis, zato je Glasbena šola naročila oddajala na
podlagi postopkov oddaje naročil male vrednosti.
Glasbena šola ima z izbranimi dobavitelji sklenjene letne pogodbe.
Strošek najemnin konto 461105 –najemnina za poslovne prostore je Glasbena šola v letu 2012
prikazala v znesku 19.670,07 eur.

2. 3. 2. 2. 2 Stroški dela
Tabela 11: Stroški dela
Stroški dela

Plače in nadomestila plač

31.12.2012 31.12.2011 Indeks 12/11
416.869

435.144

73

Prispevki delodajalca za socialno varnost

67.116

70.058

96

Drugi stroški dela

56.900

67.017

85

Skupaj

540.885

572.219

95

__________________________________________________________________________________
Stroški dela obsegajo plače, nadomestila plač, povračila zaposlenim, stroške dodatnega
pokojninskega zavarovanja – KAD, prispevke izplačevalca za plače, nadomestile, bonitete in druge
prejemke zaposlenim.
V letu 2012 je bilo za plače zaposlenim izplačano 540.885 eur in sicer:
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• plače zaposlenim
• nadomestilo plač
• povračila zaposlenim
• dodatno pokojninsko
• regres za letni dopust
• prispevki izplačevalca

konto 4640
konto 4641
konto 4642
konto 4643
konto 4644
konto 4646

412.982 eur
3.887 eur
41.965 eur
7.833 eur
7.102 eur
67.116 eur

Nadzorni odbor je pregledal pravilnost izplačila stroškov prevozov na delo v znesku 27.267 eur in
stroškov povračila prehrane med delom v znesku 14.698 eur.
Izplačila so bila pregledana za mesec december 2012. Prevoz na delo je obračunan strošek javnega
prevoza. Za relacije, kjer javni prevoz ni mogoč, se obračuna strošek 0,12 eur/ km.
Povračilo prehrane med delom je obračunan znesek 3,52 eur za vsaki dan prisotnosti zaposlenega na
delu.
Nepravilnosti pri pregledanih izplačilih niso bile ugotovljene.
Glasbena šola ne pridobiva sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, zato ne vodi poslovnih knjig
ločeno po vrstah dejavnosti.

3. NADZOR PRAVILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2012
3. 1

Obrazložitev nadzora

Podlaga za nadzor so bili odhodki Glasbene šole, ki so izkazani v izkazu prihodkov in odhodkov
Glasbene šole za leto 2012. Odhodke oziroma stroške je nadzorni odbor za potrebe nadzora razdelili
na več segmentov:
• stroški dela
• stroški blaga, materiala in storitev
Pri presoji skladnosti poslovanja s predpisi na področju plač in drugih stroškov dela je nadzorni odbor
upošteval predpise, ki urejajo posamezno področje, predvsem Zakon o razmerij plač v javnem
sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v RS.
Pri presojanju pravilnosti stroškov blaga, materiala in storitev ter nabave osnovnih sredstev so kot
temelj služile predvsem določbe Zakona o javnih naročilih, Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in
Navodila za oddajo naročil male vrednosti.

3. 2. Stroški blaga, materiala in storitev in nabava osnovnih sredstev
Nadzorni odbor je preveril pravilnost postopkov izbire dobaviteljev blaga, materiala, osnovnih
sredstev in izvajalce storitev glede na določbe ZJN-1 in navodila ter pravilnosti evidentiranja ustreznih
stroškov.
Glasbena šola je v letu 2012 poslovala s 157 različnimi dobavitelji. Skupen obseg prometa
dobaviteljev (z DDV ) je v letu 2012 znašal 143.037,25 eur.
Največjih 8 dobaviteljev je doseglo letni promet 41.562 eur, kar predstavlja 29 % celotnega prometa,
ostalih 149 dobaviteljev pa 101.476 eur ali 71 % celotnega prometa.
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Posamezne nabave v letu 2012 niso presegle zneska, ki ga ZJN-1 določa, kot zgornjo mejo, za katero
je potrebno za oddajo javnega naročila izvesti javno naročilo z javnim razpisom, zato je Glasbena šola
naročila oddajala na podlagi postopkov oddaje naročil male vrednosti, ki jih je predpisala v navodilih.
Nadzorni odbor je pregledal stroške za službena potovanja v znesku 6.350,32 eur in stroške
podjemnih pogodb v znesku 24.090,05 eur.
V letu 2012 so izdatki za službena potovanja znašali 6.350,32 eur od tega :
Konto 461500 dnevnice za službena potovanja v državi
v znesku
660,96 eur
Konto 461501 hotelske storitve
„
869,20 eur
Konto 461502 stroški prevoza v državi
4.780,12 eur
Konto 461503,461507 drugi izdatki za službena potovanja
40.04 eur
Nadzorni odbor je pregledal nekaj posameznih obračunov potnih stroškov in sicer:
Potni nalog štev. 7 z dne 23.01.2012 za potovanje v Portorož z nalogo program šole za ravnatelje.
Potovanje traja dva dni. Prevoz z osebnim vozilom. Nalog je izdal odredbodajalec.
Potni nalog štev. 6 z dne 18.01.2012 za potovanje v Begunje na Gorenjskem z nalogo udeležbe na
šestem mednarodnem tekmovanju harmonikarjev Avsenik. Potovanje traja en dan. Potni nalog je
izdal odredbodajalec.
Potni nalog štev. 54 z dne 23.04.2012 za potovanje v Pulo z nalogo udeležbe na mednarodnem
tekmovanju harmonikarjev. Potovanje traja tri dni. Potni nalog je izdal odredbodajalec.
Potni nalog štev. 82 z dne 22.06.2012 za potovanje v Radence za nastop na svečani akademiji Občine
Radenci. Obračuna se kilometrina. Nalog je izdal odredbodajalec.
Potni nalog štev. 102/2012 z dne 14.11.2012 za potovanje v Koper z nalogo – skupščina GŠ Slovenije.
Potovanje traja en dan. Nalog je izdal odredbodajalec.
Izdatki za službena potovanja so obračunani po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne upoštevajo v davčno osnovo Uradni list RS, št. 76/208 z dne 25.07.2008.
Aneks k kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 01.06.2012.
Do 30.05.2012 so upoštevane osnove za dnevnice in prevoz:
čas od 6- 8 ur
čas od 8-12 ur
nad 12 ur

7,45 eur
10,68 eur
21,39 evra.

Kilometrina se obračuna v vrednosti 30 % cene 95-oktanskega bencina.
Od 01.06.2012 so upoštevane osnove za dnevnice in prevoz :
čas od 4-8 ur
3,52 evra
čas od 8-12 ur
7,04 evra
nad 12 ur
16,00 evrov
Kilometrina se obračuna v vrednosti 18 % cene 95-oktanskega bencina.
Vsi pregledani obračuni stroškov za službena potovanja so odobreni s strani odredbodajalca, torej
ravnatelja šole.
Stroški se izplačujejo skupaj z izplačilom plač na transakcijske račune. Pri pregledanih obračunih
potnih stroškov niso bile ugotovljene nepravilnosti.
V letu 2012 so izdatki za podjemne pogodbe znašali 24.090,05 eur in sicer:
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Za mesec februar 2012
Za mesec marec 2012
Za mesec april 2012
Za mesec maj 2012
Za mesec junij 2012
Za mesec september 2012
Za mesec oktober 2012
Za mesec november 2012
Za mesec december 2012

144,91 eur
2.468,22 eur
2.455,97 eur
2.371,17 eur
2.370,23 eur
2.411,87 eur
2.528,07 eur
2.473,69 eur
2.502,24 eur.

Z vsemi podnajemniki so bile sklenjene podjemne pogodbe.
Od MŠŠ je bilo prejetih sredstev za delo po podjemnih pogodbah 17.756,09 evra.
Med stroški drugih storitev v znesku 16.933,41 eur je nadzorni odbor pregledal račun od Glasbenopoučevanje, Nino Jamnik s.p., Zgornja Bistrica 17 a, Slovenska Bistrica. Račun se glasi strošek
predavateljev na poletni šoli 2012, v znesku 5.510 eur.
Za udeležbo na poletni šoli 2012 so starši plačali kotizacijo, v znesku 8.260 eur, katero šola knjiži na
konto 760102-nadstandardni program kotizacije za poletno šolo.
Med stroški drugih storitev so poleg računa v znesku 5.510 eur še knjiženi drugi stroški, ki se
nanašajo na organizacijo polletne šole 2012.

4. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI
4.1 Ugotovitve in zaključki
1.

Glasbena šola ima veljaven akt o ustanovitvi javnega zavoda in spremembe ustanovitvenega
akta.

2.

Statuta oz. pravil Glasbena šola nima, zato temeljne pravice in obveznosti izvaja v skladu z
ustanovitvenim aktom in veljavnim zakonom o zavodih.

3.

Glasbena šola ima pravno veljavno imenovane vse organe.

4.

Finančni načrt za leto 2012 je obravnaval in sprejel svet šole dne 06.03.2012, po predhodne
usklajevanju občin ustanoviteljic.

5.

Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013 je obravnaval in sprejel Svet šole dne 06.03.2012.

6.

Glasbena šola je na podlagi Navodil o pripravi ZR javnega zavoda ter metodologiji za pripravo
poročil izdelala računovodsko poročilo s prilogami za leto 2012 in poslovno poročilo za leto
2012 (šolsko leto 2011/2012).

7.

Računovodsko poročilo za leto 2012 in poslovno poročilo za šolsko leto 2011/2012 je svet šole
obravnaval in sprejel dne 06.03.2013.

8.

Register osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 je v celoti ažuriran in usklajen z glavno knjigo.

9.

Svet šole je dne 06.03.2013 obravnaval in sprejel inventurni elaborat za leto 2012.

10. Glasbena šola ima na dan 31.12.2012 znesek 505.819 eur za sredstva prejeta v upravljanje
usklajena in potrjena od občin ustanoviteljic.
11. Glasbena šola ima za nabave blaga in storitev z izbranimi dobavitelji podpisane letne pogodbe.
12. V letu 2012 posamezne nabave niso presegle zneska, ki ga ZJN-1 določa za katerega je
potrebno izvesti javno naročilo.
13. Glasbena šola je vsa naročila oddajala na podlagi postopkov naročil male vrednosti.
14. V letu 2011 je Glasbena šola sklenila s KZ Radgona z.o.o. najemno pogodbo za najem učnih
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prostorov za dobo 30 let.
15. Glasbena šola je za plačilo najemnine najetih učnih prostorov pridobila kreditna sredstva za
dobo odplačevanja 10 let.
16. Glasbena šola je s plačilom predstavljenega zneska poravnala najemnino Kmetijski zadrugi
Gornja Radgona z.o.o. za dobo 30 let.

5. PRIPOROČILA OZ. PREDLOGI
Nadzorni odbor meni, da je potrebno medsebojna razmerja med Glasbeno šolo in Občino Apače
kot eno izmed ustanoviteljic, urediti na sporazumni način, s pisnim dogovorom, ki bo rešil
problematiko dosedanjega neplačevanja najemnine in uredil medsebojna razmerja za vnaprej.
Občine ustanoviteljice namreč suvereno odločajo o sredstvih, ki jih dodatno namenijo za
nemoteno izvajanje sprejetih programov, katerih sofinancerke so. Pri tem morajo slediti javnemu
interesu in omogočiti nemoteno izvajanje sprejetih oz. potrjenih programov izvajanja dejavnosti
ter hkrati v okviru realnih možnosti slediti razvojnim perspektivam izvajalcev, ki izvajajo dejavnosti
v javnem interesu.

POOBLAŠČENCI ZA NADZOR:
Bojan ERLIH, l.r.

PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA OBČINE:
Bojan ERLIH, l.r.

Dana SUKIČ, l.r.

Avguština ŠPANBAUER, l.r.
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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

DOPOLNITEV PROGRAMA PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA
NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA – za leto 2014 (1. del)

Zap Objekt (zemljišče)
. št.
1

1.

2
Gospodarsko poslopje
in zemljišče v Gornjih
Ivanjcih (pri Kaučič
Andreju)

K.o.

3
Gornji
Ivanjci

Parc.
št.
4
95/3

324/5

2.

Zemljišče v Gor.
Radgoni (na
Jurkovičevi ulici pri
Jančar Sonji)

Gornja
Radgona

66

Kultura po
katastrskih
podatkih
5
Gospodarsko
poslopje
Stanovanjska stavba
Dvorišče
Pot

Stavba ali zgradba
Ekstenzivni
sadovnjak
Njiva

Izmera v m2

6
300 m2
208 m2
593 m2
6.342 m2
(del zemljišča v
velikosti cca 100
m2 )
18 m2
535 m2
634 m2
(del zemljišča v
velikosti cca 250
m2 )

Okvirna Način
cena
prodaje
(EUR)
7
8
Skupaj: Zbiranje
20.000,00 ponudb ali
prodaja
konkretnemu
investitorju na
podlagi vloge po geodetski
odmeri parc. št.
324/5
2.500,00 Prodaja
konkretnemu
investitorju na
podlagi vlogepo geodetski
odmeri

3.

Zemljišče v Gor.
Gornja
Radgoni (pri
Radgona
večstanovanjski stavbi
Grajska 25)

434/3
436/4

Stavba ali zgradba
Travnik

258 m2
505 m2
(skupaj del obeh
zemljišč v
velikosti cca 520
m2 )

Skupaj: Zbiranje
9.000,00 ponudb ali
prodaja
konkretnemu
investitorju na
podlagi vlogepo geodetski
odmeri

4.

Zemljišče v Gor.
Radgoni (na
Simoničevem bregu)

582/20

Travnik
Travnik

698 m2
1.044 m2
(skupaj del
zemljišča v
velikosti cca 250
m2 )

Skupaj: Prodaja
4.500,00 konkretnemu
investitorju na
podlagi vlogepo geodetski
odmeri

Gornja
Radgona

SKUPAJ:

36.000,00 EUR

OBRAZLOŽITEV:
V predlogu dopolnitve programa prodaje za leto 2014 (1.del) so zajeta 4 stavbna zemljišča v k.o.
Gornji Ivanjci in k.o. Gornja Radgona v skupni velikosti cca 1.100 m2.
Za vse nepremičnine, to je zemljišča pod zaporedno številko 1 do 4, bo možna odprodaja na podlagi
neposredne pogodbe zainteresiranim kupcem po predhodnih geodetskih odmerah. Vsa ta zemljišča
so po namenski rabi opredeljena kot stavbna, vrednosti pa so določene na podlagi cenitev sodnih
izvedencev, oziroma so ocenjena na podlagi vrednosti podobnih zemljišč.
Občinskemu svetu predlagamo, da dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2014 (1. del) obravnava in sprejme.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2014 (1. del).

Gornja Radgona, april 2014

PRIPRAVIL:
Andrej SUBAŠIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

PROGRAM NAKUPOV OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA NA OBMOČJU
OBČINE GORNJA RADGONA – za leto 2014

Zap. Objekt (zemljišče) K.o.
št.
1

1.

2
Stanovanje v
večstanovanjski
stavbi v Spodnji
Ščavnici

3
Spodnja
Ščavnica

Parc.
št.
4
850/11

Kultura po
katastrskih
podatkih

Izmera v m2

5
Stanovanjska stavba

6
Trosobno
stanovanje v
velikosti cca 70
m2

SKUPAJ:

Okvirna Način
cena
nakupa
(EUR)
7
8
70.000,00 Na podlagi
prodajne
pogodbe

70.000,00 EUR

OBRAZLOŽITEV:
V predlogu programa nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja
Radgona – za leto 2014 je zajeto 1 trosobno stanovanje v večstanovanjski stavbi v Spodnji Ščavnici
v velikosti cca 70 m2.
Nakup nepremičnine pod zaporedno številko 1 se izvede zaradi dopolnitve in povečanja
stanovanjskega fonda Občine Gornja Radgona.
Vrednost stanovanja bo določena oziroma je določena na podlagi ocenitev s strani pooblaščenega
cenilca in izvedenca.
Občinskemu svetu predlagamo, da program nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju
Občine Gornja Radgona – za leto 2014 obravnava in sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Program nakupov občinskega stvarnega
premoženja na območju Občine Gornja Radgona – za leto 2014.
Gornja Radgona, april 2014

PRIPRAVIL:
Andrej SUBAŠIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge
članic in članov občinskega sveta

K tej točki dnevnega reda so priloženi pisni odgovori na vprašanja, pobude in
predloge, in sicer:
Ø odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta, gospoda Miroslava
NJIVARJA;
Ø odgovori na vprašanje članice občinskega sveta, gospe Alenke KAUČIČ;
Ø odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta, gospoda Milana NEKREPA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Vinka ROUSA.

