OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

DODATNO GRADIVO
za 3. redno sejo občinskega sveta, dne 23. 2. 2015

K tč. 5:
K tč. 6:

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine
Gornja Radgona (druga obravnava) (amandma predlagatelja z obrazložitvijo)
Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 (prva obravnava)
(dopolnjen Načrt razvojnih programov 2015 - 2018 z obrazložitvijo)

MNENJA IN PREDLOGI
−
−
−
−
−

Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
Odbora za družbene dejavnosti
Odbora za kmetijstvo in turizem
Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-00, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 007-1/2014
Datum: 20.02.2015
Na podlagi 81. 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. 1/03) dajem
kot predlagatelj k predlogu Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na
območju občine Gornja Radgona – druga obravnava, naslednji

Amandma predlagatelja
na predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju občine Gornja Radgona – druga obravnava
V predlogu Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine
Gornja Radgona – druga obravnava, se izvedejo naslednje spremembe:
1. v 5. členu predloga odloka, pod EŠD: 6674, Ime enote: Gornja Radgona-Prazgodovinska
naselbina »Grajski grič«, se pri opisu varstvenega režima črta peta alineja, ki glasi: »- čim
bolj omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;«;
2. v 5. členu predloga odloka, pri vseh gomilah oziroma gomilnih grobiščih, ki se nahajajo v
gozdu (EŠD 954, 933, 14278, 6683, 6675, 935, 949, 1476, 936, 14279, 937, 9673, 14275,
14276, 6677, 14277, 950, 6678, 940, 943), se pri opisu varstvenega režima v drugi alineji črta
besedilo », pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje«;
3. v 5. členu predloga odloka, pod EŠD: 935 Kunova - Rimsko gomilno grobišče, se besedilo
»parc. št.: 357/5 k.o. Kunova« zamenja z dopolnjenim besedilom: »jugozahodni del parc. št.:
357/5 k.o. Kunova«.
OBRAZLOŽITEV:
Odbor za družbene dejavnosti, je na svoji 1. seji dne 11. 2. 2015 ob obravnavi predloga Odloka o
razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona – druga
obravnava, sprejel naslednje mnenje in predlog:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme z naslednjima dopolnitvama:
• v 5. členu, pod EŠD: 6674, Ime enote: Gornja Radgona-Prazgodovinska naselbina »Grajski
grič«, se pri opisu varstvenega režima črta peta alineja, ki glasi: »- čim bolj omejeno
uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;«;

•

v 5. členu, pri vseh gomilah oziroma gomilnih grobiščih, ki se nahajajo v gozdu (EŠD 954,
933, 14278, 6683, 6675, 935, 949, 1476, 936, 14279, 937, 9673, 14275, 14276, 6677, 14277,
950, 6678, 940, 943), se pri opisu varstvenega režima v drugi alineji črta besedilo », pri
čemer je potrebno preprečiti zaraščanje«.«

Predlagatelj je s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, dne 20. 2.
2015 prejel naslednja dodatna pisna pojasnila in obrazložitve:
»Pri pregledu predloga odloka je pri enoti kulturne dediščine EŠD 935 Kunova-Rimsko gomilno
grobišče potrebno parc. št 357/5 nadomestiti s jugozahodni del parc. št. 357/5 k.o Kunova.
Popravek je potrebo opraviti zaradi pripombe g. Rojka na prvem branju osnutka odloka. Grafika
je že usklajena.
V zvezi s pripombami, ki so jih svetniki Rojko, Žinkovič in Klun podali 30.05.2014 je naše stališče
naslednje:
Pripombe so se med drugim nanašale na mestno jedro v osnovnem predlogu, ki pa je bil kasneje
spremenjen, tako da smo mestno jedro bistveno zmanjšali. S tem tudi iz zavarovanega območja
odpade večina stanovanjskih objektov, ki so bili zgrajeni ali preurejeni na Partizanski cesti po
drugi svetovni vojni.
Za območje grajskega hriba je bilo na seji odborov pojasnjeno, da se na območju arheologije
posegi pri obnovi objektov izvajajo na osnovi veljavnega prostorskega akta; kulturnovarstveni
pogoji in soglasje so na tem območju potrebni samo pri morebitnih zemeljskih delih.
Z amandmajem se tudi popravlja varstveni režim za posamezne arheološke spomenike, za katere
so svetniki podali pripombe.
Za območje avtobusne postaje je bilo prav tako pojasnjeno, da je območje zavarovano zaradi
arheologije ter da avtobusna postaja ni arhitekturni kulturni spomenik. To pomeni, da se
območje lahko preoblikuje v skladu z varstvenim režimom za vplivno območje, ki velja za
Šahenturn. Po usklajevalnih sestankih, ki so sledili po teh pripombah, smo to problematiko že
razjasnili.
Pripombe, ki so se nanašale na podpis nekakšne pogodbe med zavodom in lastniki, zakonodaja
ne pozna; z zmanjšanjem območja mestnega jedra pa je večina te problematike odpadla. Za
ostali del smo v zvezi s sofinanciranjem obnove kulturnih spomenikov že povedali na sami seji in
sedaj ob predstavitvi na obeh pristojnih odborih-žal smo ugotovili, da lokalna skupnost v tem
proračunu sredstev ni planirala.«

Predlagatelj je vse navedene pripombe in predloge proučil ter pripravil amandma predlagatelja na
predlog odloka, s katerim se v celoti upošteva mnenje in predlog Odbora za družbene dejavnosti
ter predlagan popravek s strani ZVKD, OE Maribor.
V skladu z 81. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je določeno, da v
kolikor poda amandma predlagatelj odloka je amandma sestavni del predloga odloka. Naveden
amandma podan s strani predlagatelja je torej sestavni del predloga Odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona – druga obravnava.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Načrt razvojnih programov predloga proračuna občine Gornja Radgona za leto 2015- 1.obravnava
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 - 2018

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4000
04

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

OBČINSKA UPRAVA

23.196 01.04.2015

0

53.673

59.061

0

0

0

0

0

23.196

0

0

0

0

0

23.196

0

0

0

0

0

23.196

0

0

0

0

0

23.196

0

0

0

0

53.673

35.865

0

0

0

0

53.673

35.865

0

0

0

0

53.673

35.865

0

0

0

0

53.673

35.865

0

0

0

0

0

27.200

0

0

0

0

0

27.200

0

0

0

0

0

9.800

0

0

0

0

0

9.800

0

0

0

0

0

9.800

0

0

0

0

0

17.400

0

0

0

0

31.12.2015

0

10.100

0

0

0

0

31.12.2015

0
0

10.100
7.300

0
0

0
0

0
0

0
0

31.12.2015

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB29-14-0015 Nakup stanovanja ARCONT v Sp.Ščavnici

89.539 22.05.2014

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

OB029-15-0018 Občinska blagajna- nakup opreme

9.800 01.04.2015

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB029-12-0001 Nakup opreme- občinska uprava
OB029-15-0019 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

10.100 01.04.2015
PV - Lastna proračunska sredstva
7.300 01.04.2015
PV - Lastna proračunska sredstva

07

0

7.300

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0

50.000

0

0

0

0

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703
07039002

Po L. 2018

820.000

Druge skupne administrativne službe

04039003

Leto 2018

840.000

PV - Lastna proračunska sredstva

0403

Leto 2017

799.000

Informacijska infrastruktura

OBB029-15-0020 Prostorski informacijski sistem

Leto 2016

11.263.084

Informatizacija uprave

0402

Leto 2015

5.734.667

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04029001

v EUR
Pred L. 2015

OB029-15-0013 Zamenjava dotrajanih garažnih vrat- gasilski dom Gornja Radgona

50.000 01.04.2015
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

31.12.2015

Stran 1 od 4

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

v EUR
Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

270.756

540.568

640.000

840.000

820.000

0

270.756

540.568

640.000

840.000

820.000

0

262.792

502.268

600.000

800.000

800.000

0

0

5.268

0

0

0

0

0

5.268

0

0

0

0

31.12.2015

0

100.000

0

0

0

0

31.12.2015

0
262.792

100.000
97.000

0
0

0
0

0
0

0
0

262.792

97.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

31.12.2015

0

70.000

0

0

0

0

OB029-15-0009 Investicije v javno infrastrukturo- modernizacija cest

PV - Lastna proračunska sredstva
2.200.000 01.01.2015

31.12.2016

0
0

70.000
0

0
600.000

0
800.000

0
800.000

0
0

OB029-15-0016 Preplastitev LK 105151 G.Radgona-Vrečova ulica

PV - Lastna proračunska sredstva
40.000 01.04.2015

31.12.2015

0
0

0
40.000

600.000
0

800.000
0

800.000
0

0
0

OB029-15-0017 Panonska ulica R1-230-zamenjava vodovoda in obnova pločnikov

PV - Lastna proračunska sredstva
140.000 01.04.2015

31.12.2014

0
0

40.000
140.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB029-12-0008 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

5.268 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-13-0001 Modernizacija LC 104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh
OB029-13-0004 Modernizacija LC 104051 G.Radgona-Norički Vrh-Police

100.000 01.04.2015
PV - Lastna proračunska sredstva
359.792 01.01.2013
PV - Lastna proračunska sredstva

OB029-13-0007 Modernizacija JP 606151 Sp.Ivanjci-Bračko

50.000 01.04.2015

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-15-0006 Modernizacija JP 605121 Plitvički Vrh- Mauko

70.000 01.04.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB029-13-0022 Izgradnja avtobusnih postajališč

22.964 01.01.2013

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB029-14-0012 Investicijsko vzdrževanja javna razsvetljava

123.300 01.04.2015

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

14

GOSPODARSTVO

1403
14039002

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB029-10-0001 Projekt "SKUPAJ"

OB029-13-0021 Izgradnja murske kolesarske poti

967.500 01.01.2010
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
59.172 01.01.2013
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

Pred L. 2015

Po L. 2018

0

140.000

0

0

0

0

7.964

15.000

0

0

0

0

7.964

15.000

0

0

0

0

7.964

15.000

0

0

0

0

0

23.300

40.000

40.000

20.000

0

0

23.300

40.000

40.000

20.000

0

0

23.300

40.000

40.000

20.000

0

950.432

76.240

0

0

0

0

950.432

76.240

0

0

0

0

950.432

76.240

0

0

0

0

31.12.2014

950.432

17.068

0

0

0

0

31.01.2015

94.002
57.412
799.018
0

0
17.068
0
59.172

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

59.172

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
15

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

Po L. 2018

4.335.937

5.484.515

0

0

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

4.335.937

5.484.515

0

0

0

0

199.347

5.438

0

0

0

0

199.347

5.438

0

0

0

0

199.347

5.438

0

0

0

0

4.136.590

5.479.077

0

0

0

0

4.136.590

5.479.077

0

0

0

0

510.973
730.108
2.895.509

612.392
1.396.461
3.470.224

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

4.406.462

0

0

0

0

0

68.136

0

0

0

0

0

68.136

0

0

0

0

0

68.136

0

0

0

0

0

68.136

0

0

0

0

0

4.338.325

0

0

0

0

1502

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB029-12-0019 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci

204.785 01.01.2003

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB029-12-0020 Odvajanja in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občina Gornja
Radgona

9.615.667 01.01.2010

31.12.2015

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003

Prostorsko načrtovanje

OB029-12-0002 Prostorsko načrtovanje- projektna in prostorska dokumentacija

68.136 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

OB029-12-0023 Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
"Vodovodno omrežje - sistem C"

OB029-13-0019 Izgradnja manjših vodovodov

41.841.471 01.01.2012
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
60.000 01.01.2013

0

4.338.325

0

0

0

0

31.12.2015

0

4.278.325

0

0

0

0

31.12.2013

0
0
0
0

761.441
92.816
3.424.068
60.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

60.000

0

0

0

0

123.869

113.145

109.000

0

0

0

0

24.145

64.000

0

0

0

0

24.145

64.000

0

0

0

31.12.2013

0

0

64.000

0

0

0

31.12.2015

0
0

0
24.145

64.000
0

0
0

0
0

0
0

0

24.145

0

0

0

0

PV - Lastna proračunska sredstva

18

Leto 2015

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001

16

v EUR
Pred L. 2015

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039001

Programi v kulturi
Knjižničarstvo in založništvo

OB029-12-0073 Obnova in širitev knjižnice- 3.faza (obnova fasade)
OB029-14-0013 Investicije v knjižnico

64.000 01.01.2013
PV - Lastna proračunska sredstva
24.145 01.01.2015
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

Stran 3 od 4

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
1805

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa

OB029-13-0015 Izgradnja večnamenske športne dvorane

70.000 01.01.2013
PV - Lastna proračunska sredstva
62.500 01.04.2015

OB029-15-0012 Obnova strelišča v Gornji Radgoni

125.369 01.01.2012

45.000

Po L. 2018

0

0

0

45.000

0

0

0

25.000

45.000

0

0

0

31.12.2015

0
0

25.000
62.500

45.000
0

0
0

0
0

0
0

31.12.2015

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

89.000

Leto 2018

87.500

IZOBRAŽEVANJE

1903

123.869

Leto 2017

0

PV - Lastna proračunska sredstva

19

Leto 2016

0

Programi za mladino

OB029-12-0053 Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela

Leto 2015

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
18059002

v EUR
Pred L. 2015

Osnovno šolstvo

0

62.500

0

0

0

0

123.869

1.500

0

0

0

0

123.869

1.500

0

0

0

0

123.869

1.500

0

0

0

0

0

505.893

50.000

0

0

0

0

505.893

50.000

0

0

0

0

505.893

50.000

0

0

0

31.12.2015

0

475.893

0

0

0

0

OB029-15-0011 Intervencijsko vzdrževanje javnih zavodov

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
30.000 01.04.2015

31.12.2015

0
0
0

236.199
239.694
30.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

OB029-16-0002 Obnova strojnih instalacij OŠ Gornja Radgona

PV - Lastna proračunska sredstva
50.000 01.01.2016

31.12.2016

0
0

30.000
0

0
50.000

0
0

0
0

0
0

0

0

50.000

0

0

0

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

0

500

0

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA

0

500

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

OB029-14-0009 Energetska obnova OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova

475.893 01.04.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

4001
06
0603

06039002

Dejavnost občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB029-12-0009 Nakup pisarniškega pohištva- medobčinski inšpektorat

500 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

5.734.667

11.263.584

799.000

840.000

820.000

0

PV - EU sredstva

3.694.527

6.894.292

0

0

0

0

PV-LS

PV - Lastna proračunska sredstva

1.435.164

2.759.259

799.000

840.000

820.000

0

PV-TDP

PV - Transfer iz državnega proračuna

604.975

1.610.033

0

0

0

0

5.734.667

11.263.584

799.000

840.000

820.000

0

Skupaj PV - Proračunski viri

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

500
500

PV-EU

Skupaj NRP:

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

0
0
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I V. N A Č RT R A Z VO J N I H
PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov (NRP) občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov
tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za
katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta (od leta 2015 do leta 2018 oziroma tudi po letu
2018).
NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem
obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje
vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so torej vključeni odhodki, ki odražajo
razvojno politiko občine.
Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v
43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za
uvrstitev projektov v NRP.
NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte
in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
o posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
o letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
o virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge
vire in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.
Investicije, ki jih uvrščamo v načrt razvojnih programov za leta 2016, 2017 in 2018 so zgolj želene in
še zaradi trenutnih mnogih neznank ne pomenijo nujne realizacije v teh letih.

4000- OBČINSKA UPRAVA
04- SKUPNE ADMINSTRATIVNE SLUŽBE
STORITVE
04029001- Prostorski informacijski sistem

IN

SPLOŠNE

JAVNE

OB029-15-0020- Prostorski informacijski sistem
Na občini Gornja Radgona pri svojih delovnih nalogah uporabljamo aplikacijo Terra 2013, s katero hitreje
in učinkoviteje dosegamo visoko zastavljene cilje.
Namenski aplikacijski sistemi omogočajo dostop in pregled prostorskih informacijskih podatkov.
Namenske aplikacije na osnovi prostorskih podatkov pa nudijo precej več, in sicer; omogočajo dostop do
prostorskih podatkov; omogočajo opravila, ki jih izvajamo na osnovi prostorskih podatkov; avtomatizirajo
delovne procese (izdelava različnih dokumentov in odločb na osnovi prostorskih podatkov, potrdilo o
namenski rabi zemljišč, lokacijska informacija, odločba o komunalnem prispevku); vzdrževanje podatkov,
ki temeljijo na prostorskih podatkih; analitične obdelave podatkov; omogočajo povezavo prostorskih
podatkov z drugimi informacijskimi sistemi itd.
S sprejetjem novega prostorskega akta – Občinski prostorski načrt za občino Gornja Radgona bo potrebno
na novo vzpostaviti oz. pripraviti podatke iz OPN za delovanje aplikacije za izdelavo potrdila o namenski
rabi zemljišč in pripraviti podatke iz OPN za delovanje aplikacije za izdelavo lokacijske informacije. Za
lažje in hitrejše delo bi bilo potrebno nabaviti tudi modul PNRZ – za avtomatizacijo izdelave potrdila o
namenski rabi zemljišča ter modul Lokinf - za avtomatizacijo izdelave lokacijske informacije. Z nabavo
teh modulov bo nam vsakodnevno delo in delo s strankami močno olajšano, ter tudi hitrejše reševanje
zadev.
V okviru planirane postavke namenjamo sredstva tudi za vzdrževanje PISO – prostorskega
informacijskega sistema občine.
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04029003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB029-14-0015- Nakup stanovanja ARCONT v Spodnji Ščavnici
Dne 29.09.2014 se je s podjetjem Arcont IP, d.o.o. podpisala prodajna pogodba, št. SV675/2014 o nakupu
stanovanja v novozgrajenem stanovanjskem bloku v Spodnji Ščavnici.
V pogodbi je dogovorjena kupnina v višini 89.538,72 eur z DDV, ki smo jo delno že poravnali v letu 2014
in sicer v skladu z načini plačila, opredeljenimi v pogodbi in kasneje v prejetem računu, št. 2144362 z dne
29.09.2014:
- 29.673,41 eur smo pobotali na podlagi pogodbe o kompenzaciji o izplačilu neizplačanega
dobička v obliki nakupa izdelkov-stanovanja, opr.št. SV 675/2014 z dne 29.09.2014,
- 24.000,00 eur smo plačali dne 16.12.2014.
Glede na zapisano, ostaja v letu 2015 odprta obveznost v višini 35.865,31 eur, katere valuta plačila je
30.09.2015.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001- Administracija občinske uprave
OB029-15-0018- Občinska blagajna- nakup opreme
V letu 2015 bomo občanom občine Gornja Radgona omogočili plačevanje določenih položnic brez
provizije. Ker gre za blagajniško poslovanje in transferje z gotovino, bo potrebno za ta namen zagotoviti
poseben prostor ter ga ustrezno opremiti. Potrebno bo nabaviti blagajno, tiskalnik, čitalec, števec
kovancev, detektor in števec bankovcev, euro predalčnik ter trezor. Kar se tiče delovnega prostora, bo
potrebno za varno poslovanje z gotovino namestiti kamere ter primeren pult.

06039002- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
OB029-12-0001- Nakup opreme- občinska uprava
Glede na potrebe, planiramo v letu 2015 nabavo pisarniškega pohištva in opreme. V več pisarnah namreč
močno primanjkuje prostora za odlaganje in hranjenje številne projektne dokumentacije, v okviru
projektov v izvajanju. Nabavilo se bo vsaj eno varnostno omaro in več komadov klasičnih omar ter drugo
nujno potrebno pohištvo ali opremo.
V letu 2015 planiramo tudi nujno potrebno postopno zamenjavo zastarelih službenih računalnikov, saj ima
trenutno občinska uprava v redni uporabi še 8 takšnih stacionarnih računalnikov z operacijskih sistemom
Windows XP. Glede na potrebe zaradi zastarelosti ter ob morebitni okvari sedanje strojne opreme se bo
zato nabavilo nove računalnike s programsko opremo, glede na potrebe kakšen nov tiskalnik ali kakšno
drugo tehnično in informacijsko-komunikacijsko opremo. Računalniška tehnologija in druga tehnična
oprema je podvržena hitremu tehnološkemu zastaranju, zato je potrebno, da postopoma zamenjujemo vsaj
najbolj kritično opremo.

OB029-15-0019 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
Na občinski stavbi je potrebna namestitev zaščite pred golobi na strehi in sicer s tehničnim varovanjem na
podlagi elektronske zaščite. Delež v višini 30,09% je pripravljena kriti tudi Upravna enota Gornja
Radgona.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB029-15-0013- Zamenjava dotrajanih garažnih vrat- Gasilski dom Gornja Radgona
Že od leta 2009 naprej se planira obnova strehe in zamenjava salonitne kritine na domu gasilcev in civilne
zaščite v Gornji Radgoni. Ker te obnove gasilskega doma ni bilo možno vključiti v projekt razvoja
podeželja, je ta naloga odvisna od proračunskega vira sredstev. Pred tem je nujno zamenjati vseh dvanajst
garažnih vrat, ki se zaradi dotrajanosti ne dajo več normalno odpirati. Zaradi tega prihaja tudi do velikih
izgub energije v zimskem času. Obstoječa vrata so železna in jih ni mogoče zatesniti.
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Z zamenjavo dotrajanih garažnih vrat bodo izvozi gasilskih vozil ob intervencijah hitrejši in varnejši. Z
novimi vrati bo dosežen velik prihranek pri ogrevanju garaž.

13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB029-12-0008- Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
Znesek v vrednosti 5.268,00 eur predstavlja v celoti prenesene obveznosti iz leta 2014.

OB029-13-0001-Modernizacija LC104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh
Obravnavana lokalna cesta je v celotni dolžini (3250 m) v zelo slabem stanju (večji posedki, različne
deformacije, poškodovano odvodnjavanje, glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z
modernizacijo se bo izvedla razširitev ceste, izgradnja potrebnih manjših opornih zidov zaradi razširitve
ceste, na novo se bo uredilo odvodnjavanje meteornih voda. Z razširitvijo ceste se bo povečala prometna
varnost na celotni cesti.
Modernizacija se bo izvajala v treh fazah. V prvi fazi, ki jo planiramo v proračunu 2015, se bo izvedla
modernizacija v dolžini 550 m, ki predstavlja tudi najslabši del in poteka ves čas v hrib. Z modernizacijo
tega odseka bi se rešilo tudi odvodnjavanje ceste.

OB029-13-0004- Modernizacija LC 104051 G.Radgona-Norički Vrh-Police
Pri obravnavani cesti gre za nadaljevanje modernizacije iz leta 2013 in 2014, ko je bila izvedena prva faza.
Druga faza, ki je bila predvidena v letu 2014, se takrat ni izvajala, čeprav je z izvajalcem bila podpisana
pogodba tudi za to fazo. Z aneksom se je podaljšal rok dokončanja modernizacije in sicer do konca leta
2015.
V drugi fazi je potrebno izvesti zemeljska dela, spodnji in zgornji ustroj, podporne stene in parapete,
urediti meteorno kanalizacijo in izvesti asfaltiranje.

OB029-13-0007- Modernizacija JP 606151 Sp.Ivanjci-Bračko
Cesta poteka v delu naselja Spodnji Ivanjci in je ravninska. Z modernizacijo se bo uredil problem
prevoznosti ceste (blato, luknje), uredilo se bo ustrezno odvodnjavanje meteornih voda z jarki,
kanaletami, muldami in propusti..
Dolžina ceste je 460 m.
Možnost sofinanciranja (cca 3 hiše).

OB029-15-0006- Modernizacija JP 605121 Plitvički Vrh-Mauko
Obravnavana cesta poteka v delu naselja Plitvički Vrh. Večji del ceste poteka v vzponu, kar predstavlja
slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo bi se
večina težav odpravila. V okviru modernizacije bo potrebno izvesti ustrezno odvodnjavanje z jarki,
kanaletami, muldami in propusti.
Dolžina ceste je 590 m. Obstaja možnost sofinanciranja 9 hiš.

OB029-15-0009- Investicije v javno infrastrukturo- modernizacija cest
Z modernizacijo cest želimo nadaljevati tudi v letih 2016, 2017 in 2018 in sicer v obsegu predvidenih
sredstev. Konkretne modernizacije se bodo v načrt razvojnih programov uvrščale sproti, ob pripravah
predlogov proračunov za posamezno leto in sicer na podlagi predlogov krajevnih skupnosti.

OB029-15-0016- Modernizacija LK 105151 G.Radgona-Vrečova ulica
Ob izgradnji komunalne kanalizacije, vodovoda in druge komunalne infrastrukture se je ugotovilo, da
zaradi dotrajanosti Vrečove ceste, ni mogoče samo z asfaltiranjem linij kanalizacije in vodovoda urediti
cesto tako, da bi služila svojemu namenu, saj je bila obstoječa asfaltna površina v zelo slabem stanju
(mrežne razpoke, posedki), obstoječe odvodnjavanje meteornih voda pa je bilo poškodovano. Zato je
smiselno preplastiti celotno cesto z grobim in finim asfaltom, z ureditvijo naklonov in ureditvijo
odvodnjavanja, kjer poteka nova infrastruktura.
Dolžina ceste je 220 m.

OB029-15-0017- Panonska ulica R1-230- zamenjava vodovoda in obnova pločnikov
DRSC namerava v letu 2015 izvesti preplastitev Panonske ulice, zaradi česar je potrebno zamenjati stari
dotrajani vodovod, na katerem prihaja do pogostih poškodb. Istočasno bi bilo potrebno obnoviti pločnike
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v dolžini 500m, saj je del pločnika v travi, na delu pa so posedki, ki so ob dežju in snegu skoraj
neprehodni.

13029003- Urejanje cestnega prometa
OB029-13-0022- Izgradnja avtobusnih postajališč
V letu 2015 bomo nadaljevali z urejanjem avtobusnih postajališč na šolskih poteh v Občini Gornja
Radgona in sicer v smislu izvedbe robnikov in pločnika ob občinskih cestah.

13029004- Cestna razsvetljava
OB029-14-0012- Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Občina Gornja Radgona bo v letu 2015 pričela s postopno energetsko obnovo ter obnovo javne
razsvetljave v smislu preprečevanja odboja svetlobe v nebo, v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja. Predlaga se postopna prenova v skladu z razpoložljivimi proračunskimi
sredstvi, pri čemer bomo iskali tudi dodatne vire. Prenovo bomo začeli na ulicah, kjer bo prihranek
največji in bomo potem na račun privarčevanih sredstev iz naslova privarčevane električne energije,
ponovno vlagali v obnovo in tudi novogradnje. V letu 2015 načrtujemo prenovo z novimi LED svetili na
odjemnem mestu št. 2, ki obsega naslednje ulice – Cesta na stadion do križišča s Panonsko ulico, naprej
proti železniški postaji, nadaljevali bomo po Partizanski ulici do odcepa za Maistrov trg in še naprej po
Ciril Metodovi ulici. Gre za zamenjavo 37 kosov svetilk, pri čemer obsega izračunani prihranek električne
energije cca. 37.000 kWh/letno.
Energetsko obnovo javne razsvetljave želimo nadaljevati tudi v letih 2016, 2017 in 2018 in sicer v obsegu
predvidenih sredstev.

14- GOSPODARSTVO
14039001- Promocija občine
14039002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB029-10-0001- Projekt »SKUPAJ«
Vrednost na postavki uvrščamo v proračun 2015 v celoti za prenesene obveznosti iz leta 2014. Gre za
stroške nadzora podjetja Progrin, d.o.o. v vrednosti 17.067,80 eur.
Projekt se je sicer 31.12.2014 uspešno zaključil.

OB029-13-0021- Izgradnja Murske kolesarske poti
Projekt »Izgradnja Murske kolesarske poti« je bil v letu 2014 končan in po končanju projekta je bil
opravljen obračun, na podlagi katerega se je izstavil še zadnji račun za znesek DDV, z zapadlostjo v letu
2015.

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB029-12-0019- Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra 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.
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. opravlja obvezno gospodarsko javno službo odlaganja,
obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odstranjevanje le teh v 27 pomurskih občinah, tudi v Občini
Gornja Radgona, kjer v celotni strukturi predstavlja delež za Gornjo Radgono 7,738 %
V letu 2015 se zaključuje sama izgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza.
Strošek občin se nanaša na razliko vrednosti do pogodbenih vrednosti (gradnja, nadzor in obveščanje
javnosti) ter investicij, ki se nanašajo na izgradnjo RCEROP - II. faza. Ostali stroški se nanašajo na
vodenje investicije in računovodske storitve do konca projekta ter na materialne in druge stroški.
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Vsa investicijska vzdrževanja in nove investicije na področju ravnanja z odpadki se bodo financirala iz
najemnine iz naslova nepremičnin in opreme.

15029002- Ravnanje z odpadno vodo
OB029-12-0020- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občina
Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona je na podlagi Odločbe št. KS OP ROPI/5/1/Gornja Radgona/0 o dodelitvi
sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. Sklop) – Občina Gornja
Radgona« z dne 2.8.2013 in Sklepa o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju Mure (2. Sklop) – Občina Gornja Radgona« št. 5443-6/2011-MOP/115 z dne 8.11.2013, dobila
zeleno luč za izvedbo navedene operacije.
V letu 2015 bodo v okviru predmetne pogodbe izvedene naslednje aktivnosti:
STIKI Z JAVNOSTJO
- Novinarska konferenca, 3x; Zloženke, 1x; Objave v tiskanem mediju, 7x; Objave na lokalnem radiu,
3 x; Razlagalne table 2x.
STROKOVNO SVETOVANJE IN NADZOR
V okviru pogodbe izvajalec izvaja naloge nadzora in svetovalnega inženiringa, kar v praksi pomeni
tedensko organizacijo in izvedbo koordinacijskih sestankov, nadzor izvedbe gradbenih del na terenu,
nadzor na področju elektro instalacij in naprav, skrb za koordinacijo varnosti in zdravja pri delu, nadzor na
področju geotehnike.
Prav tako izvajalec v okviru pogodbe pripravlja mesečna poročila o svojem delu, nadzira gradbene
dnevnike in gradbeno knjigo, pripravlja poročila za potrebe poročanja na MOP.
Dela se izvajajo sprotno v sodelovanju z Občino G. Radgona kot naročnikom.
GRADBENA DELA- PLATO IN PRESTAVITEV POTOKA HERCEGOVŠČAK
V letu 2015 mora izvajalec dokončati dela v okviru pogodbe št.: 307/2013-P, kar pomeni izvesti
rekonstrukcijo obstoječega prepusta na potoku Hercegovščak in dokončati zasaditvena dela v skladu s
krajinskim načrtom.
GRADBENA DELA- KANALIZACIJA (FIDIC-RDEČA KNJIGA)
V letu 2015 mora izvajalec dokončati dela v okviru pogodbe št.: 310/2013-P, kar pomeni, da mora izvesti
še nekaj 500 m gravitacijske kanalizacije in zaključiti s strojnimi in elektro inštalacijami za črpališča Č1,
Č4 in Č6.
V začetku pomladi 2015 se bo izvedel delni prevzem asfalterskih del. Na podlagi terenskega ogleda po
asfaltiranju se bo pripravil zapisnik o terenskem ogledu, kamor se bodo vpisale vse ugotovitve. V primeru,
da se na terenskem ogledu ugotovijo pomanjkljivosti asfaltov, jih bo moral izvajalec vse do tehničnega
pregleda odpraviti.
GRADBENA DELA- CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA CČN (FIDIC-RUMENA KNJIGA)
V okviru pogodbe št.: 309/2013-P je predvidena gradnja čistilne naprave kapacitete 8.800 populacijskih
enot. Projekt se izvaja po FIDIC Rumeni knjigi in je razdeljen na naslednje podprojekte, za katere si je
izvajalec pridobil gradbena dovoljenja:
Dostopna cesta (GD, št.: 351-182/2014-21, 21.08.2014, U.p.: MZIP-UE0002-P2)
Večja gradbena dela za dostopno cesto so v zaključni fazi, zaradi vedno nižjih temperatur in zakasnitvenih
del za dovodni SN kabel bo izvajalec primoran asfalterska dela prestaviti v naslednjo leto. Kljub
predvidenemu zamiku ni bojazni, da izvajalec z deli za dostopno cesto v roku ne bi končal.
CČN Gornja Radgona (GD, št.: 351-145/2014-19, 08.09.2014, U.p.: MZIP-UE0002-P2)
V letu 2014 je izvajalec z večjimi gradbeni deli končal, v kompletu ostaja elektrika in strojni del.
Zemeljska dela za vhodno črpališče so se pričela v začetku leta 2015.
Objekti kanalizacije (GD, št.: 351-237/2014-26, 19.11.2014, U.p.: MZIP-UE0002-P2)
Gradbeno dovoljenje za objekte na kanalizaciji si je izvajalec pridobil šele konec novembra 2014. V
sklopu izdanega dovoljenja mora izvajalec izvesti:
• zadrževalni bazen ZBO4
• regulacijski objekt RO1
• regulacijski objekt RO3 z razbremenilnikom (RO3) in izlivni kanal v reko Muro.
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Gradbena dela za objekte so se pričela v mesecu januarju 2015.
Planirani znesek, ki je planiran v vrednosti 5.479.077,03 eur, pomeni vrednost izgrajene javne
infrastrukture v letu 2015, ki bo povečevala vrednost premoženja Občine Gornja Radgona. Sofinancirana
je iz različnih virov, kar je natančno razvidno v Načrtu razvojnih programov 2015-2018. Iz lastnih
sredstev bomo poravnali znesek v višini 1.396.460,65 eur, razlika v vrednosti 4.082.616,38 eur pa pomeni
sofinancerska sredstva in ne bremeni proračuna Občine Gornja Radgona. Za ta sredstva so na prihodkovni
strani splošnega dela proračuna načrtovani transferni prihodki na kontih 74000125, in 74130013. Seštevek
vrednosti na prihodkovni strani je večji zaradi prenesenih odprtih terjatev do sofinancerskih virov iz leta
2014.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16029003- Prostorsko načrtovanje
OB029-12-0002- Prostorsko načrtovanje- projektna in prostorska dokumentacija
Planirana finančna sredstva na postavki so potrebna za:
- izdelavo razne projektne dokumentacije in
- prostorsko dokumentacijo OPN:
a) Pogodba za izdelavo OPN Občine Gornja Radgona je bila z izvajalcem OPN-ja, to je družba ZEU –
družba za načrtovanje in inženiring, d. o. o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, sklenjena že
leta 2007 (10.12.2007).
Osnutek OPN je bil naročniku predan v mesecu aprilu 2009, ki je bil posredovan v smernice nosilcem
urejanja prostora. Nato se je nadaljevalo s postopkom in se je pripravil dopolnjen osnutek OPN za
javno razgrnitev, ki je bil predan naročniku 22.10.2010. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN
in okoljskega poročila je bila izvedena od 25.10.2010 do vključno 30.11.2010. Nato so se sprejela
stališča do pripomb iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN in se pripravil predlog OPN, ki je
bil v mesecu avgustu 2011 posredovan nosilcem urejanja prostora. V letu 2012 so bila pridobljena
mnenja k predlogu OPN. Sedaj se nahajamo v fazi popravljanja predloga OPN (2. predloga), kot
navajamo v spodnjem odstavku. V skladu s pogodbo je bilo na podlagi izstavljenih računov
poravnano izdelovalcu OPN-ja skupno 81.000,00 EUR. V proračun 2015 se prenaša 10 % vrednosti
pogodbenih del, to je po predaji kompletnih izvodov naročniku.
b) Za dokončanje priprave OPN-ja, bo potrebno izvesti še več aktivnosti, ki jih nalagajo nosilci urejanja
prostora ter spremembe prostorske zakonodaje, prav tako potrebe občine. Čistopis Odloka in grafik
izvedbenega dela OPN bo občina morala skupaj z vsemi dopolnitvami Okoljskega poročila in
Dodatka za varovana območja, zaradi novega predloga širitve industrijske cone Mele in ostalih
korekcij ter dopolnitev ponovno razgrniti za javnost. V okviru nove javne razgrnitve, ki mora glede
na prostorsko zakonodajo, to je določil ZPNačrta trajati najmanj 30 dni, bo občina izvedla javno
obravnavo. V času javne razgrnitve ima javnost pravico podaje pripomb in predlogov na OPN in
Okoljsko poročilo. V kolikor bo javnost podala kakršnokoli pripombo oz. predlog, mora občina
proučiti podane pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzeti stališče. Po izvedeni javni razgrnitvi
in sprejemu stališč OS o podanih pripomb in predlogov javnosti bo morala občina naročiti nove
podlage na GURS-u za pripravo novega predloga OPN (aktualizirati vsakih 6 mesecev). Nov predlog
OPN zahteva pripravo celotnega gradiva v skladu z ZPNačrt, ki zajema tekstualni (odlok) in grafični
del OPN (grafične prikaze strateških in izvedbenih kart) ter obvezne priloge, ki so Izvleček iz
hierarhično višjih prostorskih aktov, Prikaz stanja prostora, Urbanistični načrt za Negovo in Gornjo
Radgono, Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta, Povzetek za javnost, ipd. Za OPN je bil že
izdelan predlog OPN, ki je bil posredovan v mnenja avgusta 2011. Aktivnosti in dela, ki so in še
sledijo po oddaji (1.) predloga v mnenja, kot so dopolnitve, korekcije, usklajevanja ter izdelava
novega (2.) predloga OPN in ponovno pridobivanje mnenj, je dodatno delo, ki ni zajeto v osnovni
pogodbi. Za nove, dodatne naloge in dela, torej za pripravo gradiva za javno razgrnitev in javno
obravnavo ter pripravo stališč do pripomb za OS; pripravo celotnega 2. predloga OPN, ki vključuje
Odlok, grafični del strateških in izvedbenih del, obvezne in dodatne priloge.
c) V OPN Gornja Radgona so do sedaj kot površine cest bile izrisane le državne ceste. V tekstualnem
delu odloka je navedeno: »Kot prometne površine se smatrajo vse površine, ki v grafičnih prikazih
niso opredeljene s podrobnejšo namensko rabo prometne infrastrukture, temveč so del osnovne
namenske rabe zemljišč ali del druge podrobnejše namenske rabe zemljišč ter so razvidne iz grafičnih
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prikazov stanja prostora (v Prikazih gospodarske javne infrastrukture), grafičnih prikazov
izvedbenega dela (v Prikazu območij enot urejanja in gospodarske javne infrastrukture (obstoječe ali
predvidene), so kategorizirane občinske ceste, so evidentne v zemljiško katastrskem prikazu, so
razvidne iz digitalne topografske karte ali evidentne v prostoru (so po dejanski rabi prometne
površine, poti).« Prej navedeni sestavek predstavlja zagotovilo, da so dejansko vse površine, ki so kot
ceste razvidne in prikazane v naštetih grafičnih prikazih ter kot take evidentirane v naštetih bazah
podatkov, obravnavana kot cestna zemljišča. Dokler navedeni sestavek predstavlja del OPN-ja, pri
rekonstrukciji in obnovi cest ne bi smelo biti težav. Obstaja pa nevarnost, da se Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, s tem sestavkom ne bo več strinjal in bo
kot ceste priznaval le površine, ki so v OPN izrisane kot površine cest (podrobnejša namenska raba
prostora z oznako PC). Slednje bi za občino pomenilo, da praktično nobene občinske ceste ne bi
mogli obnoviti in rekonstruirati. Zato bi bilo dobro, da se ceste vrišejo na podlagi trenutno veljavne
kategorizacije cest, s čimer bi se zagotovilo, da bodo vse ceste, ki so kategorizirane kot občinske
ceste vrisane v OPN kot cestne površine.
d) V lokalnih okoljih, na ravni države, Evropske unije in vsega sveta potekajo prizadevanja za ohranitev
bolje ohranjenih delov narave. Interesov za posege v prostor in izvajanje različnih dejavnosti v
prostor je vse več. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-C, Ur. list
RS, št. 46/2014) je prinesel nekatere novosti na področju vožnje v naravnem okolju. Pri urejanju
prostora bo očitno potrebno načrtovanje rekreacijskih dejavnosti v naravi v prihodnje posvečati več
pozornosti kot do sedaj. Gozd postaja vse pomembnejši za rekreacijo in turizem. Vse oblike
rekreacije niso primerne v vseh gozdovih. Z namenom, da bi zagotovili ustrezno strokovno podlago
za odločanje v zvezi s posegi v gozd oz. gozdni prostor in bi lahko strokovno učinkovito in enotno
usmerjali dejavnost v gozdovih, so na Zavodu za gozdove Slovenije v okviru izdelave načrtov
območij za obdobje 2011 – 20120, na podlagi 10. člena Zakona o gozdovih, izdelali conacijo
gozdnega prostora z vidika njegove rabe za rekreacijo in turizem.
Gozdni prostor je razdeljen na cone, kjer je onemogočen promet ter gibanje glede na ohranjenost
gozdov. Tudi v naši občini imamo gozdove, kjer je onemogočena ježa in kolesarjenje brez predhodne
proučitve in je hkrati predvidena zapora cest za vožnjo z motornimi vozili. V nekaterih takšnih
gozdovih imamo tudi kategorizirane ceste, ki še niso izvzete iz conacije. Imamo pa tudi obstoječe in
predvidene projekte, ki zajemajo ureditve cest, rekreacijskih poti s kolesi itd. in niso zajeti v našem
veljavnem prostorskem aktu in tudi ne v predvidenem OPN-ju. Glede na navedeno je potrebno
izdelati strokovne podlage, ki bo predstavila ključna območja znotraj OPN-ja, ki niso skladna s
conacijo in jih bo potrebno upoštevati v OPN ali usklajevati z Zavodom za gozdove Slovenije.

16039001- Oskrba z vodo
OB029-12-0023- Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
»Vodovodno omrežje- sistem C«
V okviru izgradnje vodovoda sistem C je potrebno opremiti še prečrpališče Simoničev breg ter postaviti in
opremiti prečrpališče Hercegovščak. Prav tako se mora izvesti še nekaj podbojev in prevezav (npr.
Črešnjevska vas-pri Koroščevi in Spodnji Ivanjci-pri gasilskem domu) ter fino asfaltiranje odsekov
Črešnjevska vas in Spodnji Ivanjci.
Planirani znesek, ki je planiran v vrednosti 4.278.325,43 eur, pomeni vrednost izgrajene javne
infrastrukture v letu 2015, ki bo povečevala vrednost premoženja Občine Gornja Radgona. Sofinancirana
je iz različnih virov, kar je natančno razvidno v Načrtu razvojnih programov 2015-2018. Iz lastnih
sredstev bomo poravnali znesek v višini 92.816,32 eur, razlika v vrednosti 4.185.509,11 eur pa pomeni
sofinancerska sredstva in ne bremeni proračuna Občine Gornja Radgona. Za ta sredstva so na prihodkovni
strani splošnega dela proračuna načrtovani transferni prihodki na kontih 74120017 (761.440,78 eur) in
74130014 (3.424.068,33 eur). Poudariti je potrebno, da obravnavani transferni prihodki za Občino Gornja
Radgona ne pomenijo niti denarnega toka. Denarni tok se namreč vrši pri vodilnem partnerju projekta,
Občini Ljutomer.

OB029-13-0019- Izgradnja manjših vodovodov
V okviru predvidene postavke se gradijo in obnavljajo vodovodi, predvsem na robnih področjih naše
občine, kjer je oskrba prebivalstva s pitno vodo motena, ali je sploh ni.
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18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039001- Knjižničarstvo in založništvo
OB029-12-0073- Obnova in širitev knjižnice- 3.faza (obnova fasade)
V letu 2016 želimo dokončati investicijo javnega zavoda Knjižnica. Izvesti želimo še 3.fazo investicije, ki
zajema obnovo fasade. Izvedba se bo načrtovala skupaj z ostalimi občinami ustanoviteljicami.

OB029-14-0013- Investicije v knjižnico
Investicije v knjižnico pomenijo nabavo knjižnega gradiva- nabava knjig se financira iz sredstev občinskih
proračunov (64,77%), ministrstva za kulturo (17,46%) in iz lastne dejavnosti (15,68%- članarine,
obrabnine, zamudnine).

OB029-13-0015- Izgradnja večnamenske športne dvorane
Občina G. Radgona že nekaj let načrtuje izgradnjo večnamenske športne dvorane pri OŠ G. Radgona. V
letu 2015 načrtujemo pripravo idejne zasnove in idejnega projekta, v letu 2016 pa želimo izdelati Projekt
za gradbeno dovoljenje (PGD) in Projekt za izvedbo (PZI).

OB029-15-0012- Obnova strelišča v Gornji Radgoni
V okviru predmetne postavke so načrtovana sredstva za obnovo športnega strelišča v G. Radgoni, ki se
nahaja v podaljšku mladinskega centra pod kulturnim domom G. Radgona. Strelišče je namreč v izjemno
slabem stanju, zato je Občina G. Radgona investicijo obnove strelišča prijavila na razpis Fundacije za
šport za leto 2015. V kolikor bo občina na razpisu uspešna, bo morala iz proračunu zagotoviti 62.500,00
eur od česar bo refundiran predvidoma znesek v višini 31.250,00 EUR. V kolikor bo občina na razpisu
neuspešna, se investicija ne bo izvajala.

18059002- Programi za mladino
OB029-12-0053- Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela
V letu 2015 se načrtujejo zaključna dela v sklopu investicije, ki se je izvajala v Mladinskem
centru v letih 2012, 2013 in 2014.

19- IZOBRAŽEVANJE
19039001- Osnovno šolstvo
OB029-14-0009-Energetska obnova OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova
Energetska obnova OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova pomeni sanacijo ovoja celotnega kompleksa stavb
osnovne šole Negova (vseh treh delov kot celote) s ciljem prenove energetsko neučinkovite starejše stavbe
na nizkoenergijski nivo. Predvidena je izvedba izolacije proti hladnemu podstrešju, izvedba fasade, delna
menjava stavbnega pohištva, ogrevanje s toplotno črpalko ter izvedba rekuperacije in varčne razsvetljave v
telovadnici.

OB029-15-0011-Intervencijsko vzdrževanje javnih zavodov
Postavko v letu 2015 uvajamo na novo in sicer za namen intervencijskega vzdrževanja javnih zavodov
znotraj leta 2015.

OB029-16-0002-Obnova strojnih instalacij OŠ Gornja Radgona
V letu 2016 želimo pričeti z obnovo strojnih instalacij v Osnovni šoli Gornja Radgona, ki zajemajo
obnovo kanalizacije, vodovoda in ogrevanja.

4001- MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
06039002- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
OB029-12-0009- Nakup pisarniškega pohištva-medobčinski inšpektorat
V letu 2015 načrtuje medobčinski inšpektorat nakup omare in pisarniškega stola.
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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: 011-1/2014-OVO/1
Datum: 11. 2. 2015
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je na podlagi 64. 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 15.8.2003), na 1.
seji dne 11. 2. 2015, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine
Gornja Radgona - druga obravnava
2. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - prva obravnava
3. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste
4. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnini
parc. št. 1331/1 in 1331/2, k.o. Negova

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje sklepe:
1. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine
Gornja Radgona - druga obravnava
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja
Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.

2. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - prva obravnava
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – prva obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.

3. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so
v naravi kategorizirane občinske ceste in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.

4. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnini
parc. št. 1331/1 in 1331/2, k.o. Negova
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnini parc. št.
1331/1 in 1331/2, k.o. Negova in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.

PREDSEDNIK ODBORA:
Miran DOKL, 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
Številka: 011-1/2014-ODD/1
Datum: 11. 2. 2015

Odbor za družbene dejavnosti je na podlagi 62. 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), na 1. seji dne 11. 2. 2015, obravnaval
naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine
Gornja Radgona – druga obravnava
2. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - prva obravnava

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje sklepe:
1. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine
Gornja Radgona – druga obravnava
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona – druga obravnava in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme z naslednjima dopolnitvama:
2. v 5. členu, pod EŠD: 6674, Ime enote: Gornja Radgona-Prazgodovinska naselbina
»Grajski grič«, se pri opisu varstvenega režima črta peta alineja, ki glasi: »- čim bolj
omejeno uporabo kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;«;
3. v 5. členu, pri vseh gomilah oziroma gomilnih grobiščih, ki se nahajajo v gozdu (EŠD
954, 933, 14278, 6683, 6675, 935, 949, 1476, 936, 14279, 937, 9673, 14275, 14276, 6677,
14277, 950, 6678, 940, 943), se pri opisu varstvenega režima v drugi alineji črta besedilo
», pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje«.

2. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - prva obravnava
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2015 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.
PREDSEDNICA ODBORA:
Mag. Norma BALE, 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

Številka: 011-1/2014-OKT/1
Datum: 10. 2. 2015

Odbor za kmetijstvo in turizem je na podlagi 63. 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 15.8.2003), na 1. seji dne 10. 2. 2015, obravnaval naslednje
gradivo za sejo občinskega sveta:

1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - prva obravnava

Na podlagi razprave je odbor sprejel naslednji sklep:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - prva obravnava
Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2015 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.

PREDSEDNIK ODBORA:
Peter ŽNIDARIČ, 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

Številka: 011-1/2014-OGP-1
Datum: 10. 2. 2015
Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je na podlagi 61. 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 15.8.2003), na 1. seji dne 10. 2. 2015,
obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - prva obravnava

Na podlagi razprave je odbor sprejel naslednji sklep:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - prva obravnava
Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2015 – prva obravnava in predlaga Občinskemu svetu Občine
Gornja Radgona, da ga dopolni oziroma spremeni v skladu z naslednjimi predlogi:
- Postavka 140291 Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva je načrtovana v prenizkem
znesku in se predlaga, da se poveča z načrtovanih 25.000,00 EUR na 50.000,00 EUR.
Sredstva se naj pridobijo iz ostalih postavk s programskega področja 14 Gospodarstvo.
- Čim prej pristopiti k izvedbi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Lastomerci
– Zbigovci, v skupni dolžini cca 1 km in uvrstiti navedeno cesto v program modernizacije
cest.
- V postavko 1603901 Izgradnja manjših vodovodov, se vključi izgradnja vodovoda na
Cankarjevi ulici, v Gornji Radgoni.

PREDSEDNIK ODBORA:
Dr. Peter KRALJ, 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

Številka: 011-1/2014-OPF/1
Datum: 12.2.2015

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je na podlagi 60. 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 15.8.2003), na 1. seji dne 12. 2.
2015, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 - prva obravnava

Na podlagi razprave je odbor sprejel naslednji sklep:

1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – prva obravnava

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 – prva obravnava in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.
PREDSEDNIK ODBORA:
Dušan ZAGORC, l.r.

