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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: 013-2/2014-OS/3-F1
Datum: 5. 2. 2015
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
3. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki bo v ponedeljek, 23. februarja 2015, s pričetkom ob 14.00 uri,
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine
Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Srečko ŠTAJNBAHER, vodja
ZVKDS OE Maribor in Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 (prva obravnava) –
obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski
upravi
7. 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
8. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnini
parc. št. 1331/1 in 1331/2, k.o. Negova – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v
občinski upravi
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9. Predlog za imenovanje predstavnikov občine v svete vseh javnih zavodov, javnih
podjetij ter sklada – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
10. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v
Odboru za kmetijstvo in turizem – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
11. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
12. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
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
Stanislav ROJKO, l.r.

VABILO PREJMEJO:
1. članice in člani občinskega sveta
2. poročevalci
− direktorica in uslužbenci občinske uprave
− vodja ZVKDS OE Maribor, gospod Srečko Štajnbaher
3. krajevne skupnosti v občini
4. člani nadzornega odbora občine
5. sredstva javnega obveščanja
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OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
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: 013-2/2014-OS/3-U112
Datum: 3. 2. 2015

OBVESTILO
o okvirnih predvidenih terminih sej
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2015
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

3. redna seja občinskega sveta
4. redna seja občinskega sveta
5. redna seja občinskega sveta
6. redna seja občinskega sveta
7. redna seja občinskega sveta
8. redna seja občinskega sveta
izredna seja občinskega sveta

ponedeljek, 23. februarja 2015
četrtek, 26. marca 2015
meseca maja 2015
meseca junija 2015
meseca septembra 2015
decembra 2015
po potrebi

Seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona bodo praviloma ob četrtkih ter ne bodo
sklicane meseca julija in avgusta ter prav tako ne v času šolskih počitnic.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

V vednost in seznanitev:
Ø članicam in članom občinskega sveta
Ø nadzornemu odboru
Ø občinski upravi

ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
18. 12. 2014, 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 Stanislav ROJKO, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika:
župan). Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne, posebej člane in članice, ki so prvič prisotni na
seji občinskega sveta.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 20 članic in
članov občinskega sveta. S potrditvijo mandata novi članici občinskega sveta, gospe Karolini
Starovasnik, pod 4. točko dnevnega reda, je bilo potem prisotnih vseh 21 članic in članov
občinskega sveta.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih 21 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Vitomir DUNDEK, Vera GRANFOL, Zvonko GREDAR,
Ingeborg IVANEK, Ivan KAJDIČ, Anton KAMPUŠ, Branko KLUN, Branko KOCBEK,
dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Franek
RADOLIČ, David ROŠKAR, Karolina STAROVASNIK, Tamara ŠMELC, Dušan ZAGORC,
Robert ŽINKOVIČ, Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Daniel VEBERIČ, Simona PELCL;
Ø vodja Uradov za delo Ljutomer in Gornja Radgona, gospa Jelka JEŽ;
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. 4: Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(predlog sklepa z obrazložitvijo)
− K tč. 7: Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona (predlog sklepa
z obrazložitvijo)
− K tč. 8: Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta (predlog sklepa z
obrazložitvijo)
− K tč. 9: Predlog za imenovanje predstavnikov občine v svete vseh javnih zavodov, javnih
podjetij ter skladov (predlog sklepa z obrazložitvijo)
− K tč. 10: Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (predlog
sklepa z obrazložitvijo)
− K tč. 12: Seznanitev občinskega sveta s problematiko nezaposlenosti v Občini Gornja
Radgona (prejeto gradivo s strani Urada za delo Gornja Radgona)
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K tč. 2:

Obravnava in sprejem zapisnika 1. redne seje občinskega sveta in zapisnika 1.
izredne seje občinskega sveta

Župan je dal v obravnavo zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 6.11.2014 in zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila prav tako dne 6.11.2014 ter povabil navzoče k razpravi o obeh zapisnikih.
Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
sprejem zapisnika 1. seje. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 8:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 1. seje Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014 v predloženi vsebini.
Župan je nato prebral predlog sklepa za sprejem zapisnika 1. izredne seje. Razprave o predlogu
sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta
so nato soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 9:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014 v predloženi vsebini.

K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 2. redne seje. Povedal je,
da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkam št. 4, 7,
8, 9, 10 in 12, katero je bilo dano članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom
seje. Naštel je vso dodatno gradivo, nato pa prebral celoten predlog dnevnega reda in povabil
navzoče k razpravi o predlogu dnevnega reda.
Milan DOKL, član občinskega sveta, je v imenu svetniških skupin strank SD, DeSUS in SMC
predlagal 20-minutni odmor, z namenom, da se članice in člani navedenih strank uskladijo glede
predloga sprememb in dopolnitev dnevnega reda, glede na dodatno gradivo, ki je bilo dano na
mize pred pričetkom seje.
Župan je dal predlog g. Dokla, da se odredi 20-minutni odmor, na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so z večino glasov (20 navzočih, od tega 12 ZA – 5 PROTI) predlog sprejeli.
ODMOR
Ob 14.08 uri je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 14.30 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na
seji navzočih 20 članic in članov občinskega sveta.
Razprava o predlogu dnevnega reda se je nadaljevala.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je podal naslednje predloge za spremembo dnevnega reda:
Ø točka 8. »Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta«: sprememba obravnave
predlogov za imenovanje delovnih teles občinskega sveta - razdelitev točke na podtočke (A,
B, C itd.) in ločeno glasovanje – o vsakem posameznem delovnem telesu posebej;
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Ø umik 9. točke »Predlog za imenovanje predstavnikov občine v svete vseh javnih zavodov,
javnih podjetij ter skladov« z obrazložitvijo, da morajo sedanji člani najprej dobiti razrešnice,
šele nato se lahko imenujejo;
Ø ostale točke se ustrezno pomaknejo.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta in predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je uvodoma prebral 13. točko predloga sklepa k 9. točki, kjer je zapisana
ugotovitev o prenehanju mandatov dosedanjih članov, nadalje pa izrazil razočaranje nad načinom
in predlogi, saj so bile odločitve članov komisije soglasne, takšen način dela pa bi lahko bil vzor
vsem za nadaljnje usklajeno delo.
Župan je prebral določila poslovnika, ki določajo način sprejemanja dnevnega reda in pojasnil, da
predlog o razčlenitvi točke na podtočke (A., B., C. ...) ni v skladu s poslovnikom (105. člen),
dovoljuje pa ločeno glasovanje, ki pa se ne določa pri sprejemu dnevnega reda, ampak pri
obravnavi same točke – pred glasovanjem.
Miran DOKL, član občinskega sveta, se je opravičil za spregledano 13. točko predloga sklepa k
9. točki, glede predloga za razčlenitev točke 10. pa je pojasnil, da želijo in predlagajo le ločeno
glasovanje. Na vprašanje župana, ali vztrajajo pri umiku 9. točke dnevnega reda, je odgovoril
pozitivno.
Župan je nato dal na glasovanje predlog, da se 9. točka »Predlog za imenovanje predstavnikov
občine v svete vseh javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov« umakne iz dnevnega reda.
Članice in člani občinskega sveta so predlog za umik sprejeli z večino glasov (20 navzočih, od
tega 12 ZA – 8 PROTI).
Razprava o dnevnem redu se je nadaljevala.
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je v imenu stranke Nova Slovenija in glede na umik 9.
točke, predlagal tudi umik 8. točke dnevnega reda »Predlog za imenovanje delovnih teles
občinskega sveta«.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta in predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, je prav tako predlagal umik dveh točk iz dnevnega reda, in sicer 8. točke
»Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta« in 10. točke »Predlog za imenovanje
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu«.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, ni podprl predlogov za umik 8. in 10. točke iz dnevnega
reda oziroma je predlagal, da ti dve točki ostaneta na dnevnem redu, podpira pa predlog, da se pri
8. točki izvede ločeno glasovanje – o vsakem delovnem telesu posebej.
Drugih prijav k razpravi več ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal najprej na glasovanje
predlog, da se iz dnevnega reda umakne 8. točka »Predlog za imenovanje delovnih teles
občinskega sveta«. Članice in člani občinskega sveta predloga za umik 8. točke iz dnevnega reda
niso sprejeli (20 navzočih, od tega 8 ZA – 12 PROTI).
Župan je nato dal na glasovanje predlog, da se iz dnevnega reda umakne 10. točka »Predlog za
imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu«. Članice in člani občinskega sveta
predloga za umik 10. točke iz dnevnega reda niso sprejeli (20 navzočih, od tega 8 ZA – 12
PROTI).
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Sledilo je glasovanje o celotnem dnevnem redu. Župan je prebral čistopis dnevnega reda – z že
sprejetimi spremembami in dopolnitvami, in ga dal na glasovanje. Članice in člani občinskega
sveta so nato z večino glasov (20 navzočih, od tega 15 ZA – 4 PROTI) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. redne seje občinskega sveta in zapisnika 1. izredne seje
občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
5. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Gornja Radgona za leto 2015
7. Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
8. Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta
9. Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
10. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
11. Seznanitev občinskega sveta s problematiko nezaposlenosti v Občini Gornja Radgona
12. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

K tč. 4:

Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Iz pisne obrazložitve predloga sklepa je povzel in predstavil
izvedene aktivnosti in predlagal občinskemu svetu, da predlog 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 (20 navzočih, od tega 20
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 10:
Potrdi se mandat članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Karolini
STAROVASNIK, s stalnim prebivališčem ******************************.
S tem se je prisotnost članic in članov občinskega sveta na seji povečala in je bilo na seji
navzočih vseh 21 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 5:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Miran DOKL, član občinskega sveta, je izrazil željo po dobrem sodelovanju in medsebojni
pomoči v tem mandatu, ne glede na morebitna razhajanja pri določenih točkah, kar smatra kot
normalno. Povedal je še, da s svojim ravnanjem na današnji seji niso »kazali mišic«, ampak so
predvsem odgovorili na nespretno ravnanje župana v času po volitvah.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO in postavil eno VPRAŠANJE:
Pobuda:
»Cesta v Hercegovščaku je posebnega namena, saj je speljana do Hiše penin Frangež in
Lovskega doma Gornja Radgona. Zgrajena je bila iz sredstev Evropske unije, Republike
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Slovenije in Občine Gornja Radgona. Ob tej cesti so brežine zarasle že s tremi metri visokim
drevjem, grmičevjem (jauša, divja robida) in visoko suho travo. Brežine po izgledu niso bile
čiščene že zelo dolgo, seveda velja isto za obcestne jarke. Pri tem pa povzroča še grši videz
neprimerna, delno podrta ograja na vrhu z bodečo žico, zarasla z visoko suho travo. Tako
neurejene brežine in obcestni jarki dajejo slab vzgled naši občini, saj je tudi to del naše kulture.
Podrta ograja je ograjevala sadovnjak, ki ga sedaj več ni in zato za ta predel nihče več ne skrbi, je
zapuščena in predstavlja tudi past za divjad, kjer pogine veliko srnjadi. Predlagam, da se skupaj
sprehodimo do Hiše penin Frangež in si to ograjo, zapuščene obcestne jarke in brežine skupaj
pogledamo.
Vse navedeno sem tudi poslikal in priložil pobudi.«
Vprašanje:
»V torek je bila skupščina Panonica z.d.o., izvoljen je bil novi svet skupščine in novi
funkcionarji. Iz tega govorniškega odra sem že večkrat postavil vprašanje, kaj namerava občina
storiti z deležem, ki ga ima v tej zadrugi. Dobil sem obvestilo zadružnika – Krajevne skupnosti
Gornja Radgona, ki ima naslednjo vsebino: »Panonika obvešča zadružnika KS Gornja Radgona,
da je na dan 31.12.2013 po podatkih imenika zadružnikov zadruge krajevna skupnost kot
zadružnik imela 8.859 zadružnih deležev v skupni nominalni vrednosti 58,646,58 eur. Skupaj
predstavlja premoženje krajevne skupnosti čez 11% celotnega zadružnega premoženja.« Ker do
danes na to nisem dobil odgovora sprašujem ponovno: kaj bo občina oziroma krajevna skupnost
naredila s tem deležem. Menim, da 58.000 eur ni mali vložek, ta denar nekje leži, bi bil pa
verjetno dobrodošel krajevni skupnosti ali občini.«
Vera GRANFOL, članica občinskega sveta, je postavila naslednje VPRAŠANJE:
»V ponedeljek, 22. 12. 2014 ob 10.30 bo v parku ob Muri v Gornji Radgoni osrednja prireditev
ob zaključku projekta Skupaj. S končanim projektom bosta mesti Gornja Radgona in Bad
Radkersburg krajinsko arhitekturno povezani in ponovno prostorsko zedinjeni. Sredstva za naš
del projekta so bila zagotovljena s strani Občine Gornja Radgona, Evropskega sklada za
regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije.
Zanima me, ali je zaključena tudi gradnja razgledne ploščadi, ker na njej nisem zasledila treh
steklenih odprtin, ki so v projektu predvidene in tudi v imenu nekaterih staršev sprašujem ali se
bo na ploščad ob reki Muri, namestila kakšna varnostna ograja, glede na to, da je v sklopu tega
projekta tudi prostor z igrali, ki je namenjen otrokom.«
Ingeborg IVANEK, članica občinskega sveta, je podala naslednjo POBUDO:
»Na žalost je Gornja Radgona postala precej neurejeno mesto. Danes so me stanovalci
Vodovodne ulice opozorili na poslopje, kjer je bil včasih otroški vrtec, tam se je marsikaj
dogajalo, mladina je imela tudi svoj prostor, da danes raste izredno visoka trava. Bližnji
stanovalci se bojijo, da bo kdo to travo zažgal in bi bile ogrožene bližnje hiše. Ne vem, kdo je
lastnik zemljišča, verjetno ne spada pod občinsko last. Prosim, da se to vseeno posreduje in uredi,
da bodo stanovalci varni.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Podpisani člani Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Peter Kralj, Ivan Kajdič, David
Roškar, Peter Žnidarič, Branko Kocbek, Branko Klun, Robert Žinkovič), predlagamo, da
Občinska uprava pripravi vse potrebno o skupnem nastopanju na področju vseh zavarovanj
Občine Gornja Radgona in ustanov ter podjetij v njeni lasti, pridobi podatke o obsegu zavarovanj
in kot pobudnik pripravi in izvede, skupaj z ostalimi subjekti, skupni razpis. Predlagamo, da se
zavarovalne police podpisujejo posamezno (sukcesivno), ko preneha veljavnost obstoječi. Razpis
naj se izvede za obdobje dveh let glede na pričetek podpisa nove police. Novi naslednji razpis
mora Občinska uprava ponovno izvesti tako, da stopi v veljavo (postane operativen) pred
potekom dveh let od podpisa prve zavarovalne police iz prvega razpisa.
Obrazložitev pobude:
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S skupnim nastopom Občine Gornja Radgona in ustanov ter podjetij v njeni lasti do zavarovalnic
predvidevamo, da bi lahko sedanje izdatke zmanjšali tudi do 30% in s tem prihranili tudi v
občinski blagajni. Pobuda je bila podana tudi pisno.«
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Že v predvolilnem času sem večkrat opozarjal na to problematiko, vendar od meseca septembra,
ko smo imeli poplave, nisem zasledil nobenega projekta niti nobenega drugega dokumenta za
sanacijo jarkov in propustov – razen enega propusta. Zaradi poplav je škode še in še. Smatram, da
je ena od prioritet, da te stvari očistimo. S hriba namreč priteče voda, teče na cesto, jo poplavi,
tudi odnese in poškoduje, namesto, da bi skopali jarek. Kjer potekajo jarki vzporedno s cesto pa
se dogaja, da po jarku voda priteče do neke točke, dalje pa ne, ker ni propusta ali druge rešitve, na
primer, da bi jo spuščali v reko Ščavnico. Predlagam, da do naslednje seje vodstvo občine
pripravi program sanacije (smatram, da je Komunala Radgona takrat nekaj stvari popisala) in da
se nemudoma pristopi k temu, ker ne vemo, kakšna bo zima. Bojim se, da bomo spet doživeli
poplave. Druga stvar pa je tudi dejstvo, da v jarkih ostaja voda, podnožje se namaka in tako
uničuje tudi ceste, ki so tako še prej potrebne obnove.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»V preteklem mandatu je Svet Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci že naslovili to pobudo na
Občinsko upravo. Gre za odsek ceste od stare Mure do Industrijske cone (do podjetja Panvita). Ta
odsek ceste spada pod industrijsko cono, vendar večer, ko se stemni, je ta cesta izredno nevarna,
nobene luči, nobenega pločnika. Vemo, da na tem območju domujejo tudi osebe s posebnimi
potrebami (v Varstveno delovnem centru). Predlagam občinski upravi oziroma županu, da
skušajo v osnutek proračuna za leto 2015 uvrstiti strošek postavitve treh solarnih svetilk – ne
rabimo pločnikov z visokimi robniki, le nekaj luči in urejen obcestni del, kamor se lahko pešci
varno umaknejo.«
Peter ŽNIDARIČ, član občinskega sveta, je podal naslednji PREDLOG:
»Dotaknil bi se krpanja lukenj na krajevnih cestah po občini, saj slišim, da se le-te krpajo z
gramozom. Predlagam, da naša komunala zjutraj s toplo in fino mleto asfaltno maso zakrpa te
ceste. Mislim, da je to cenejša in dolgotrajnejša rešitev.«
Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.

K tč. 6:

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Gornja Radgona za leto 2015

Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, svetovalec v občinski upravi. 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 (21 navzočih, od tega 21
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 11:
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2015 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 2015 dalje.
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K tč. 7:

Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Poudaril je, da so člani komisije soglasno sprejeli sklep, ki je
predlagan občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Predlagal je, da se predlog komisije potrdi.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, se je strinjal s predlogom sklepa pri tem pa opomnil na
42. člen Statuta Občine Gornja Radgona, kjer so zapisana priporočila in določila glede
izpolnjevanja pogojev za imenovanje v nadzorni odbor (strokovna izobrazba in delovne
izkušnje). Zanimalo ga je, ali je tem določilom zadoščeno.
Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal
pojasnilo in ob vsakem predlaganem članu in članici navedel stopnjo izobrazbe oz. dolgoletne
izkušnje.
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 (21 navzočih, od tega 21 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 12:
1. Imenuje se Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona v sestavi:
− Dr. Suzana BRAČIČ, **************************************
− Marija FLEGAR, **************************************
− Zlatko MULEC, **************************************
− Marta NJIVAR, **************************************
− Zlatko ŠAJHAR, **************************************
2. Pristojnosti nadzornega odbora so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu
Občine Gornja Radgona.

K tč. 8:

Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta

Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Poudaril je, da je komisija sprejela predlagani sklep soglasno.
Prebral je predlog sklepa z vsemi imeni in priimki članic in članov, predlaganih v delovna telesa
in predlagal občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Župan je povabil navzoče k razpravi, predhodno pa prebral določila poslovnika (105. člen), ki
določa način ravnanja in glasovanja v tej zvezi.
Dušan ZAGORC, v nadaljevanju pa tudi Miran DOKL, oba člana občinskega sveta, sta
predlagala spoštovanje dogovorjenega pri sprejemanju dnevnega reda. Predlagala sta ločeno
glasovanje, o vsakem predlogu za imenovanje delovnega telesa posebej.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je izrazil nestrinjanje s predlogom imenovanja dveh
članov iz vrst iste stranke v Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve, zato bi se naj g.
Mazovca imenovalo v eno drugo delovno telo.
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Branko KLUN, član občinskega sveta, je izrazil nezadovoljstvo nad dosedanjo razpravo in
novimi predlogi, saj so imeli vsi predstavniki strank možnost podajati predloge, ti so bili na seji
komisije tudi usklajeni in potrjeni, zdaj pa svoja mnenja spreminjajo.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je g. Njivarja seznanil z razlogom in potekom
dogovarjanj glede predloga za imenovanje g. Mazovca v Odbor za proračun, finance in
premoženjske zadeve in ne v odbor, kot je bil prvotno predlagan.
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je izrazila razočaranje nad načinom delovanja
nekaterih članov in članic občinskega sveta tako pri tej točki, kot že pri sprejemanju dnevnega
reda. Tak način dela je po njenem mnenju nesmiseln, pričakovala je konstruktivno delo
občinskega sveta o pomembnejših – vsebinskih zadevah.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je repliciral in seznanil z razlogom, zakaj podajajo predloge
za spremembo predlaganega sklepa.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je opisal postopek in izvedene aktivnosti v zvezi s
pripravo osnutka predloga sklepa.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa o imenovanju vseh delovnih teles občinskega sveta – v celoti (lista kandidatov, ki
jo je določila Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja in je bila v obliki predloga
sklepa posredovana v dodatnem gradivu pred sejo), in se je glasil:
1. Za člane Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve se imenujejo:
Ø Ivanka HIBLER, Ivan KAJDIČ, Boris MAZOVEC, Miroslav NJIVAR, Tamara ŠMELC,
Aleksander VOGRINEC, Dušan ZAGORC
2. Za člane Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se imenujejo:
Ø Anton KAMPUŠ, Branko KLUN, dr. Peter KRALJ, mag. Nataša LORBER, Konrad
NIDERL, Janez PERKO, Maksimiljan VAJS
3. Za člane Odbora za družbene dejavnosti se imenujejo:
Ø mag. Norma BALE, Vitomir DUNDEK, Ivanka HIRTL, Ingeborg IVANEK, Branko
KLUN, Franc SATLER, Marjana ŽNUDERL
4. Za člane Odbora za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
Ø mag. Norma BALE, Drago CETL, Martina FERENC, Franek RADOLIČ, Karolina
STAROVASNIK, Sabina STRANJŠAK, Peter ŽNIDARIČ
5. Za člane Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe se
imenujejo:
Ø Mihael BREZNIK, Miran DOKL, Zvonko GREDAR, Branko KOCBEK, dr. Peter
KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, Anton ROŽMAN
6. Za člane Odbora za mednarodno sodelovanje se imenujejo:
Ø Vera GRANFOL, Zvonko GREDAR, Slavko HAJDINJAK, Žaneta JAGERIČ, Anton
KAMPUŠ, Branko KOCBEK, Romana SLAVIČ ŽNUDERL
7. Za člane Statutarno pravne komisije se imenujejo:
Ø Ivan KAJDIČ, Ivan KRAMBERGER, Pia RAVTER, David ROŠKAR, Dušan ZAGORC
8. Za člane Komisije za priznanja, pohvale in nagrade se imenujejo:
Ø Andrej BOHINEC, Branislav HABJANIČ, Branko KLUN, Miroslav NJIVAR, Dušan
ZAGORC,
9. Kot občasno delovno telo se ustanovi sedemčlanska Komisija za prireditve.
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Naloga komisije je, da po sprejemu Koledarja prireditev v občini Gornja Radgona za tekoče
leto določi prireditve, ki se bodo financirale iz občinskega proračuna za tekoče leto do višine
zagotovljenih sredstev na postavki za promocijske prireditve.
Komisija kot posvetovalno delovno telo občinskega sveta obravnava in daje mnenje glede
sprejema vsakoletnega koledarja prireditev v občini.
Komisija po potrebi kot posvetovalno delovno telo sodeluje tudi pri organizaciji določenih
občinskih prireditev.
Za člane Komisije za prireditve se imenujejo:
Ø Aleš CELCAR, Vladimir DRVARIČ, Tamara DUH, Anica KOCBEK, Simona KRALJ
ROŠKAR, Štefan PUCKO, Franek RADOLIČ
Župan je dal prebran predlog sklepa na glasovanje. Od 21 navzočih članic in članov občinskega
sveta je glasovalo 9 ZA in 12 PROTI. Župan je ugotovil, da predlog sklepa ni bil sprejet.
Župan je povedal, da bo sledilo posamično imenovanje delovnih teles, ker kandidatna lista
komisije ni dobila potrebne večine glasov. Nato je pozval navzoče k razpravi o predlogu za
imenovanje članov Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal naslednjo sestavo Odbora za proračun, finance
in premoženjske zadeve:
Predsednik: Dušan ZAGORC, podpredsednik: Miroslav NJIVAR, člani: Ivanka HIBLER, Ivan
KAJDIČ, Alenka KAUČIČ, Aleksander VOGRINEC, Tamara ŠMELC.
Župan je prebral 67. člen Poslovnika občinskega sveta, ki določa postopke imenovanja
predsednika in namestnika delovnih teles, in sicer, da predsednika in podpredsednika delovnega
telesa izvolijo člani delovnega telesa.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je izpostavil, da občinski svet (kot višji organ) lahko
odloča o posameznih zadevah – v tem primeru lahko izvoli tudi predsednika in podpredsednika
delovnega telesa. To je običajno zapisano v koalicijski pogodbi, poslovnik pa s tem ne bi bil
kršen. V zvezi s tem določilom (zastarelega) poslovnika je omenil tudi primer imenovanja
podžupana in 106. člen poslovnika.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je menil, da po ustavi višji organ lahko odloči napram
nižjemu organu.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je potrdil, da je občinski svet res najvišji organ
odločanja, vendar je izvolitev predsednikov in podpredsednikov delovnih teles v poslovniku
podrobneje določena. Poudaril je še, da je Statutarno pravna komisija večkrat soglasno sprejela
predloge sprememb statuta in poslovnika, žal pa na občinskem svetu nikoli niso bili obravnavani.
Župan je glede uporabe 106. člena poslovnika, povedal, da neposredno zakon dovoljuje županu
določena ravnanja, o čemer pa namerava podati informacijo v nadaljevanju seje; nadalje pa je
zaprosil, da se pri tej točki upoštevajo določila poslovnika v celoti.
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je repliciral županu in kot pravilnega, ocenil takšen
način glasovanja, da se najprej glasuje o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za posamezno delovno telo, v kolikor se zavrne pa se glasuje o podanih novih
predlogih.
Župan je ponovno prebral 67. člen poslovnika, v nadaljevanju pa odredil 5-minutni odmor.
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ODMOR
Ob 15.50 uri je župan odredil 5-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 15.55 uri. Župan je
ugotovil, da je na seji trenutno navzočih 18 članic in članov občinskega sveta.
Župan je zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za imenovanje članov Odbora za proračun,
finance in premoženjske zadeve iz 1. točke predloga sklepa Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Od 20 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo 8 ZA in 12 PROTI.
Župan je ugotovil, da predlog sklepa ni bil sprejet.
Župan je nato prebral predlog sklepa za imenovanje članov Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, podan s strani Mirana Dokla. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je
župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov
(20 navzočih, od tega 14 ZA – 5 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 13:
Za člane Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve se imenujejo:
Ø Ivanka HIBLER, **************************************
Ø Ivan KAJDIČ, **************************************
Ø Alenka KAUČIČ, **************************************
Ø Miroslav NJIVAR, **************************************
Ø Tamara ŠMELC, **************************************
Ø Aleksander VOGRINEC, **************************************
Ø Dušan ZAGORC, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Odbora za gospodarstvo,
obrt in podjetništvo.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za imenovanje
članov Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve iz 2. točke predloga sklepa Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan
dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (21
navzočih, od tega 20 ZA – 1 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 14:
Za člane Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se imenujejo:
Ø Anton KAMPUŠ, **************************************
Ø Branko KLUN, **************************************
Ø Dr. Peter KRALJ, **************************************
Ø Mag. Nataša LORBER, **************************************
Ø Konrad NIDERL, **************************************
Ø Janez PERKO, **************************************
Ø Maksimiljan VAJS, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Odbora za družbene
dejavnosti.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal naslednjo sestavo Odbora za družbene
dejavnosti: mag. Norma BALE, Vitomir DUNDEK, Franek RADOLIČ, Ingeborg IVANEK,
Branko KLUN, Franc SATLER, Marjana ŽNUDERL.
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Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
imenovanje članov Odbora za družbene dejavnosti iz 3. točke predloga sklepa Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Od 21 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo 9
ZA in 12 PROTI. Župan je ugotovil, da predlog sklepa ni bil sprejet.
Župan je nato prebral predlog sklepa za imenovanje članov Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, podan s strani Mirana Dokla. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je
župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov
(20 navzočih, od tega 14 ZA – 5 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 15:
Za člane Odbora za družbene dejavnosti se imenujejo:
Ø Mag. Norma BALE, **************************************
Ø Vitomir DUNDEK, **************************************
Ø Franek RADOLIČ, **************************************
Ø Ingeborg IVANEK, **************************************
Ø Branko KLUN, **************************************
Ø Franc SATLER, **************************************
Ø Marjana ŽNUDERL, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Odbora za kmetijstvo in
turizem.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za imenovanje
članov Odbora za kmetijstvo in turizem iz 4. točke predloga sklepa Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega 20
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 16:
Za člane Odbora za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
Ø Mag. Norma BALE, **************************************
Ø Drago CETL, **************************************
Ø Martina FERENC, **************************************
Ø Franek RADOLIČ, **************************************
Ø Karolina STAROVASNIK, **************************************
Ø Sabina STRANJŠAK, **************************************
Ø Peter ŽNIDARIČ, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Odbora za varstvo okolja,
urejanje prostora in gospodarske javne službe.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal naslednjo sestavo Odbora za varstvo okolja,
urejanje prostora in gospodarske javne službe: Mihael BREZNIK, Miran DOKL, Zvonko
GREDAR, Vladimir DRVARIČ, dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, Anton ROŽMAN.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
imenovanje članov Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe iz 5.
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točke predloga sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o
predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Od 20 navzočih članic in
članov občinskega sveta je glasovalo 8 ZA in 12 PROTI. Župan je ugotovil, da predlog sklepa ni
bil sprejet.
Župan je nato prebral predlog sklepa za imenovanje članov Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, podan s strani Mirana Dokla. Razprave o predlogu sklepa
ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato
z večino glasov (20 navzočih, od tega 12 ZA – 7 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 17:
Za člane Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe se
imenujejo:
Ø Mihael BREZNIK, **************************************
Ø Miran DOKL, **************************************
Ø Zvonko GREDAR, **************************************
Ø Vladimir DRVARIČ, **************************************
Ø Dr. Peter KRALJ, **************************************
Ø Urška MAUKO TUŠ, **************************************
Ø Anton ROŽMAN, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Odbora za mednarodno
sodelovanje.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal sestavo Odbora za mednarodno sodelovanje, ki
pa je identična predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
imenovanje članov Odbora za mednarodno sodelovanje iz 6. točke predloga sklepa Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od
tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 18:
Za člane Odbora za mednarodno sodelovanje se imenujejo:
Ø Vera GRANFOL, **************************************
Ø Zvonko GREDAR, **************************************
Ø Slavko HAJDINJAK, **************************************
Ø Žaneta JAGERIČ, **************************************
Ø Anton KAMPUŠ, **************************************
Ø Branko KOCBEK, **************************************
Ø Romana SLAVIČ ŽNUDERL, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Statutarno pravne
komisije.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za imenovanje
članov Statutarno pravne komisije iz 7. točke predloga sklepa Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
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glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 19:
Za člane Statutarno pravne komisije se imenujejo:
Ø Ivan KAJDIČ, **************************************
Ø Ivan KRAMBERGER, **************************************
Ø Pia RAVTER, **************************************
Ø David ROŠKAR, **************************************
Ø Dušan ZAGORC, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovane članov Komisije za priznanja,
pohvale in nagrade.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za imenovanje
članov Komisije za priznanja, pohvale in nagrade iz 8. točke predloga sklepa Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od
tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 20:
Za člane Komisije za priznanja, pohvale in nagrade se imenujejo:
Ø Andrej BOHINEC, **************************************
Ø Branislav HABJANIČ, **************************************
Ø Branko KLUN, **************************************
Ø Miroslav NJIVAR, **************************************
Ø Dušan ZAGORC, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Komisije za prireditve.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal naslednjo sestavo Komisije za prireditve: Aleš
CELCAR, Vladimir DRVARIČ, Tamara DUH, Anica KOCBEK, Simona KRALJ ROŠKAR,
Boris MAZOVEC, Franek RADOLIČ.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
imenovanje članov Komisije za prireditve iz 9. točke predloga sklepa Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Od 20 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo 7 ZA in 13
PROTI. Župan je ugotovil, da predlog sklepa ni bil sprejet.
Župan je nato prebral predlog sklepa za imenovanje članov Komisije za prireditve, podan s strani
Mirana Dokla. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (20 navzočih, od tega 12
ZA – 7 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 21:
Kot občasno delovno telo se ustanovi sedemčlanska Komisija za prireditve.
Ø Naloga komisije je, da po sprejemu Koledarja prireditev v občini Gornja Radgona za
tekoče leto določi prireditve, ki se bodo financirale iz občinskega proračuna za tekoče
leto do višine zagotovljenih sredstev na postavki za promocijske prireditve.
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Ø Komisija kot posvetovalno delovno telo občinskega sveta obravnava in daje mnenje
glede sprejema vsakoletnega koledarja prireditev v občini.
Ø Komisija po potrebi kot posvetovalno delovno telo sodeluje tudi pri organizaciji
določenih občinskih prireditev.
Za člane Komisije za prireditve se imenujejo:
Ø Aleš CELCAR, **************************************
Ø Vladimir DRVARIČ, **************************************
Ø Tamara DUH, **************************************
Ø Anica KOCBEK, **************************************
Ø Simona KRALJ ROŠKAR, **************************************
Ø Boris MAZOVEC, **************************************
Ø Franek RADOLIČ, **************************************

ODMOR
Ob 16.15 uri je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.30 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na
seji navzočih 20 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 9:

Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Prebral je predlog sklepa z imeni in priimki predlaganih ter
poudaril, da je bil predlog sklepa na komisiji sprejet soglasno.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal naslednjo sestavo Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu: Stanko ISKRA, Zdenka IVAJNŠIČ, Konrad NIDERL, Stanislav
KLUBAN, Janez KRALJ, Ivan KRAMBERGER, Peter ŽNIDARIČ.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predlagan s strani
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato
je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Od 20 navzočih članic in članov občinskega sveta je
glasovalo 9 ZA in 11 PROTI. Župan je ugotovil, da predlog sklepa ni bil sprejet.
Župan je nato prebral predlog sklepa za imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, podan s strani Mirana Dokla. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan
dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (20
navzočih, od tega 12 ZA – 6 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 22:
1. Ustanovi se občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi:
Ø Stanko ISKRA, **************************************
Ø Zdenka IVAJNŠIČ, **************************************
Ø Konrad NIDERL, **************************************
Ø Stanislav KLUBAN, **************************************
Ø Janez KRALJ, **************************************
Ø Ivan KRAMBERGER, **************************************
Ø Peter ŽNIDARIČ, **************************************
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2. Svet deluje kot posvetovalno telo župana in opravlja naloge, določene v Zakonu o
voznikih (ZVoz). Za delovanje sveta se smiselno uporabljajo določila Poslovnika
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
3. Svet šteje sedem članic in članov. Mandatna doba sveta traja štiri leta.

K tč. 10:

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

Župan je pri tej točki obljubil, da bo občinska uprava (ne glede na določila poslovnika) v roku
tridesetih dni od postavljenega vprašanja oz. podane pobude ali predloga članic in članov
občinskega sveta na seji občinskega sveta, objavila neformalne odgovore na spletni strani občine
(www.gor-radgona.si), v skladu s poslovnikom in ustaljeno dosedanjo prakso pa bodo formalni
odgovori priloženi h gradivu naslednje redne seje. Dodal je, da bodo lahko določeni odgovori na
spletni strani tudi nepopolni zaradi posredovanja vprašanj drugim ustanovam.

K tč. 11:

Seznanitev občinskega sveta s problematiko nezaposlenosti v Občini Gornja
Radgona

Obrazložitev k tej točki je podala Jelka JEŽ, vodja Urada za delo Ljutomer in Gornja Radgona. H
gradivu, katerega so članice in člani občinskega sveta prejeli pred sejo na mize, je podala
določena pojasnila in izpostavila zaskrbljujoče podatke glede strukture oseb brezposelnosti, javna
dela, operativni program RS za obdobje 2014-2020 (evropska sredstva) in posledice le-tega na
višino proračunskih sredstev države. V tej zvezi je podala svežo informacijo, da je država
dodatna sredstva pridobila, nadalje pa povedala, da se občine zavedajo problematike in podpirajo
javna dela ter izrazila upanje, da bodo vsi programi odobreni. Ob koncu je izrazila zaskrbljenost,
ker ni nobene napovedi o novem delodajalcu v bližnji prihodnosti in se zahvalila za pozornost.
Župan se je zahvalil ge. Jelki Jež za podano informacijo.

K tč. 12:

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:
Ø pričetku začasnega financiranja s 1.1.2015, kar med drugim pomeni le izvajanje že odobrenih
investicijskih projektov;
Ø imenovanju podžupana, Roberta Žinkoviča, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in 37.
členom Statuta Občine Gornja Radgona;
Ø imenovanju v.d. direktorja Občinske uprave Občine Gornja Radgona, dr. Tatjane Fulder za
dobo 6 mesecev oziroma do imenovanja novega direktorja po izvedbi natečajnega postopka;
Ø dobrem delu občine (v preteklosti in sedaj) in upanju, da bo razvojni zamah še povečan in da
današnja seja ne bo vzorec dela tega štiriletnega obdobja;
Ø sistemu dela, birokratskim in togim pravilom ter težavah v zvezi z izvajanjem projekta
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Mure (kanalizacija, ČN);
Ø projektu Voda Pomurje – sistem C (načinu dela, nekoordiniranosti gradenj, razgovorih glede
upravljanja vodovodnega sistema, razmišljanju o dvojnih plačilih občanov in skrbi za
najcenejšo uslugo našim občanom in občankam);
Ø statutarnih in poslovniških spremembah, katere se bodo pripravile v poznejšem času;
Ø obljubi glede večje vloge krajevnih skupnosti in vlaganjih v krajevno infrastrukturo;
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Ø energetski obnovi Vrtca Manka Golarja, računu za navedeni projekt, zapletih in posledično
temu ukinitvi sofinanciranja države (21. člen)
Ø širokopasovnem omrežju (dogradnji, načinu sofinanciranja in pravilih, javnih naročilih, izbiri
operaterjev, obnovi gasilskih domov, pravnem reševanju težav);
Ø glinokopu za trgovino Lidl v Gornji Radgoni (prijavi inšpekcije, vloženih tožbah);
Ø odprti pisarni župana za občane – vsako sredo od 15.00 do 17.00 ure – brez najave;
Ø nakupu deleža Doma starejših občanov Gornja Radgona (tudi o ukinitvi prokure);
Ø pristopu k spremembam OPN-ja na območju podjetniško-obrtniške cone;
Ø sodelovanju z Občino Bad Radkersburg (železniški povezavi).
Župan je članicam in članom občinskega sveta ter občankam in občanom izrekel voščilo ob
bližajočih se praznikih in jim zaželel obilo zdravja, uspehov in prijetnih dogodkov v letu 2015.
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
17.40 zaključil 2. redno sejo občinskega sveta.

ZAPISALA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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PREDLOG
DRUGA 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 (junij 2014), 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 (junij 2014), 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);
- 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;

1

-

-

-

-

-

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, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7, 650/8, 650/10, 650/12,
650/13, 650/14, 650/15,vzhodni del 665, osrednji del 1227/1, 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;
- 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 predhodno zaščitno izkopavanje 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,
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;
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- 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;
- 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
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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
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;
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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: 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;
- 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.
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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: 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:
- 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
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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«
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;
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- 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;
- 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;
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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.
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.
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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
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;

10

- 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: 6727,
Ime enote: Črešnjevci - Koroščeva vila
Naselje: Črešnjevci,
Hišna številka: 170
Lokacija: parc. št.: 732/3, 733/2, 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
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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;
- 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
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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
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:
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- 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.
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
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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
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 vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika. Vsi dovoljeni
posegi v vplivnem območju gradu se morajo podrejati veduti spomenika.
Merilo: M = 1: 1000
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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,
sestavljajo jo glavna grajska stavba in v nadaljevanju gospodarsko poslopje. Glavna grajska stavba je
podolžna, nadstropna zgradba s prislojenim 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, prav tako je opečna streha na
gospodarskem poslopju.
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.
Fasada gradu je bila v drugi polovici 20. stoletja, ko je bila v lasti jugoslovanske armade, močno degardirana,
vendar je njena renesančna pojavnost v notranjosti še dobro ohranjena. V pritličju gospodarske kleti in
nadstropju so ohranjeni oboki, v pritličju, t.i. gospodarski kleti je poleg obočne konstrukcije ohranjen še tlak
iz mačjih glav. V nadstropju so poleg obočne konstrukcije ohranjeni še leseni stropi. Strešna konstrukcija
podstrešja je na več delih že dotrajana. Domnevamo, da so pod sekundarnimi ometi ohranjeni še primarni
ometi in morebitne poslikave.
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.
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.: 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, vzhodni del 665, osrednji del 1227/1, 1227/7, 1227/8 k.o. Gornja
Radgona.
Opis vplivnega režima za vplivno območje: V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov
in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na zaščitene funkcionalne in
vizualne elemente spomenika.
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
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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
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;
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- 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;
- 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
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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
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;
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- 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
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:

20

- 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.
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
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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;
- 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
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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
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.
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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.
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;
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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: 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;
- 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.
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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: 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
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
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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
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
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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;
- 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
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
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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.
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;
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- 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
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.
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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
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;
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- 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
Lokacija: parc. št.: 100/1, 100/2, 101, 102/1, 102/2, 106/9, 109/9, 109/10, 109/14, 110/1, 110/2, 112, 113,
114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 117/5, 117/7, 1221/1, 1222/1, 1222/2, 1223/4, 1224/1, 1225, 323,
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, 357/3, 364/7, 380/3, 380/4, 380/5, 380/6, 381, 382,
383, 388, 389, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 392, 393, 394/1, 394/2, 396, 397, 398, 399, vzhodni del 414, 51/2,
51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 53, 54/8, 54/9, 54/10, 55, 56, 58, 59, 60/3, 61, 62, 63, 65/15, 65/23, 74, 75 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 je nastalo ob pomembnem mostišču ob Muri pod
grajskim gričem, ki predstavlja pomol Slovenskih goric ter tako loči Apaško polje od Murskega polja. Z
Jurkovičevo in Kerenčičevo ulico, ki z grajskim gričem tvori najstarejši del današnje Gornje Radgone, t.i.
Gornji in Spodnji Gris, se mestno jedro v nadaljevanju širi na Partizansko cesto. Grajsko jedro se odlikuje z
izredno kvalitetnimi stavbami 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. 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. Sedanja cerkev sv. Petra se prvič omenja 1446, vendar
je sedanjo podobo dobila šele 1813, 1890 so jo močno predelali in povečali. V starem mestnem jedru se
nahaja tudi prvo šolsko poslopje iz leta 1823, ki pa so ga kasneje prenovili. 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:
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- varovanje kulturnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter
varovanje vseh vedut na spomenik;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
- ohranjati odnos med posameznimi stavbami in odnos med stavbami in odprtim prostorom;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov;
- na brežinah ni mogoče graditi betonskih podpornih zidov ter postavljati samostojne objekte, betonske
stebre ter druge objekte in naprave;
- varovanje historičnega nivoja ulic in vhodov v stavbe;
- ohranjanje linije hišnih slemen, slemen in naklona streh;
- ohranjanje obhišnih vrtov;
- prepoved poškodovanja ali rušenje historičnih stavb, razen, če je objekt v tako slabem gradbenem stanju,
da ga več ni mogoče obnoviti;
- prepoved nameščati vpadljive napise, izveske, antene, razne omarice (električne plinske) in druge
naprave (klima, sončne kolektorje)na fasade stavb;
- dopolniti konstrukcijske zasnove, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objektov;
- 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
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:
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- 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: 6747,
Ime enote: Gornja Radgona – Železniška postaja
Lokacija: parc.št.: 1217/2 k.o. Gornja Radgona
Utemeljitev razglasitve: Radgona je bila vključena v železniško omrežje leta 1885, ko je bila vzpostavljena
proga med Špiljem in Radgono, ki je bila pet let kasneje podaljšana do Ljutomera. Ob koncu 1. svetovne
vojne, ko je bila določena meja med Avstrijo in Kraljevino SHS po reki Muri, je bil slovenski del proge brez
neposredne povezave s preostalim železniškim omrežjem. Leta 1924 je bila zgrajena povezovalna proga med
Ormožem, Ljutomerom in Mursko Soboto, kar je pomenilo povečanje tako potniškega, kot tovornega
prometa ter posledično izgradnjo nove železniške postaje. Ohranjeni so načrti za neizvedeno postajno
poslopje iz leta 1927, kot tudi načrti za izvedeno postajo iz leta 1938. Železniška postaja predstavlja primer
arhitekturne tipologije iz obdobja med obema vojnama. Postaja oblikovalsko in slogovno ohranja naslon na
historične vzore svojih predhodnic, obenem pa jasno izkazuje prvine Plečnikove šole, ki se odražajo v celoti
kot tudi v posameznih elementih in detajlih, med katerimi je najizrazitejši stebriščni motiv s kapiteli. Iz
načrtov je v čelih višjih stranskih traktov kot tudi v čelu glavnega vhoda razvidna sgrafitto poslikava.
Osrednji del njene kompozicije, okroglo okno, naj bi simboliziral motiv kolesa (Rad).
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 vključno z upoštevanjem podatkov, razvidnih iz
ohranjenih načrtov za postajo iz leta 1938;
- 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 reklame;
Merilo: M = 1: 1000
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.
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Merilo: M = 1: 2880
EŠD: 18039, Ime enote: Spodnji Ivanjci - Borkov mlin
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
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EŠD: 77,
Ime enote: Črešnjevci - Rojstna hiša Petra Dajnka
Naselje: Črešnjevci,
Hišna številka: 82
Lokacija: parc. št.: 702/2 k.o. Črešnjevci.
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
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pa leta 1963 v Vukovar. Spomenik je bil odkrit 09. 05. 1957. Spomenik predstavlja zaradi omenjenih
dogodkov pomembno kulturno dediščino.
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;
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- 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: 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.
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Gotska skupina Križanja z začetka 16. stoletja je edini primer tako ekspresivne in slikovite gotike v naših
krajih.
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
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.
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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) v delu, ki se nanaša za območje
občine Gornja Radgona.
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
Stanislav ROJKO
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UVODNA OBRAZLOŽITEV:
Nepremično premoženje predstavlja pretežni del svetovnega bogastva. V to kategorijo se štejejo vse oblike
zemljišč, torej stavbna in kmetijska zemljišča ter gozdovi, poleg tega pa še vse oblike izboljšav na
zemljiščih, predvsem gradbeni objekti in tudi drugi posegi v zemljišča. Eno izmed oblik nepremičnega
premoženja predstavljajo objekti kulturne dediščine.
V zvezi z varovanjem kulturne dediščine ima Republika Slovenija tudi mednarodnopravne obveznosti.
Mednarodna skupnost je kulturno dediščino, kot izraz človekovega razvoja in civilizacije, zavarovala z
mednarodnopravnimi instrumenti s ciljem ohranjanja identitete ljudstev in narodov, preprečevanja
širomašenja in propadanja kulturnih dobrin ter nezakonitega prometa z njimi.
V zvezi z zagotavljanjem načina ukrepov varstva kulturne dediščine in glede na mednarodne obveznosti, je
država Slovenija sprejela Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), ki temelji na načelih celostnega
ohranjanja kulturne dediščine, demokratičnosti, varstva kulturne dediščine, spoštovanja pravic lastnikov
kulturne dediščine, uveljavljanja pravice do dediščine in sodelovanja javnosti v zadevah kulturne dediščine.
Dediščina s svojo raznovrstnostjo in kvaliteto predstavlja pomemben kulturni, socialni, ekonomski, simbolni,
verski, vzgojni in identifikacijski potencial, katerega mora občina izkoristiti za dosego prostorsko
uravnoteženega razvoja. Pri prostorskem načrtovanju je potrebno dediščino obravnavati kot dejavnik
kakovosti prostora ter kot vir blaginje in priložnosti za razvoj, kajti ohranjena dediščina in njena integracija v
prostoru sta eden od nosilcev trajnostnega razvoja občine na vseh področjih (gospodarstvo, kmetijstvo,
kultura, okolje, idr.). Ustrezen prostorski razvoj s svojimi prostorskimi rešitvami mora omogočati trajnostno
rabo dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča degradacije dediščine ali celo izgube
dediščinskih (spomeniških) lastnosti. Te se morajo ohranjati za sedanje in bodoče generacije na način, da se
jim zagotovi ustrezna raba v skladu s sodobnimi potrebami in sodobnim načinom življenja.
Kulturna dediščina občine Gornja Radgona je zelo bogata in nanjo smo zagotovo lahko zelo ponosni. To, na
kar je človek ponosen, pa želi in mora predstaviti tudi drugim. Žal nam začetek 21. stoletja, čas tehnološkega
in vsestranskega napredka ne dovoljuje, da bi bolj vztrajno in zavzeto sledili in krepili sožitje med človekom
in kulturo in okoljem. Morali bi se večkrat ustaviti, se ozreti nazaj, saj je spoznavanje preteklosti temeljni
kamen za načrtovanje prihodnosti. Je zapuščina preteklih rodov, s katero spoznavamo odnos družbenega,
duhovnega in socialnega odzivanja človeka v času in prostoru in vključuje materialno in duhovno dimenzijo;
zato je ohranjanje kulturne dediščine v Slovenskem nacionalnem programu za kulturo ena temeljnih nalog,
tako vseh vladnih resorjev kot vseh lokalnih skupnosti. Varstvene zahteve v postopkih je potrebno vzeti v
zakup oziroma jih prilagoditi finančnim zmožnostim investitorja. V pozitivni ureditvi je ta okoliščina
minornega pomena, ali pa sploh ni faktor pri določanju pogojev v okviru varstvenega režima.
Občina Gornja Radgona ima trenutno v veljavi 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), ki vse od leta 1991 velja za celotno
območje sedanje upravne enote. Odlok je bil v tem času spremenjen in dopolnjen s štirimi spremembami.
Zaradi nove zakonodaje in zaradi sprememb na področju varstva kulturne dediščine, je trenutno veljaven
Odlok potrebno dopolniti in uskladiti z novo zakonodajo oziroma ga nadomestiti z novim Odlokom, ki bo
usklajen z določbami Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12 in 111/13, v nadaljevanju: ZVKD-1).
Ob smiselni uporabi določb drugega in četrtega odstavka 12. člena ZVKD-1, ki govorita o postopku
razglasitve nepremičnega spomenika, je Občina Gornja Radgona pristopila k izdelavi predloga Odloka o
razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Gornja Radgona (v
nadaljevanju: Odlok), in sicer po naslednjem postopku:
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (v nadaljevanju
ZVKD) je na zakonodajni osnovi pripravil predlog za razglasitev spomenika lokalnega pomena;
- v mesecu juliju 2013 je ZVKD, na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine,
posredoval osnutek Strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za
občino Gornja Radgona;
- župan Občine Gornja Radgona je, na podlagi istega člena, 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 v uradnem glasilu in spletni strani občine;
- javna razgrnitev Strokovnih podlag je potekala od 4. 9. 2013 do 11. 10. 2013;
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-

-

v času javne razgrnitve se je vsem imetnikom nepremičnih kulturnih spomenikov v Občini poslal
dopis o sprejemanju imenovanega Odloka, in da imajo možnost do pisnih pripomb in predlogov 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 ZVKD. 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;
s strani ZVKDS, OE Maribor so bile na vse poslane pisne pripombe posredovani tudi pisni odgovori
in obrazložitve;
ZVKD je pripravil in meseca novembra 2013 v prečiščenem besedilu posredoval Strokovne podlage
za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona;
občinska uprava je na podlagi strokovnih podlag pripravila predlog odloka za prvo obravnavo na seji
občinskega sveta;
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 17. redni seji dne, 17. 4. 2014 obravnaval predlog
Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona –
prva obravnava; obravnava sprejetega predloga odloka je trajala 45 dni;
aktivnosti, ki so se odvijale od prve obravnave do priprave predloga odloka za drugo obravnavo, so
opisane v nadaljevanju obrazložitve.

Vsebina 5. člena predloga odloka, ki je jedro celotnega odloka, je v celoti povzeta iz Strokovnih podlag za
razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona (junij 2014), ki jih je
pripravil ZVKD, OE Maribor.
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.
V 7. členu predloga Odloka je navedeno določilo, da si mora lastnik za vsako spremembo funkcije
spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, predhodno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega ZVKD.
V 8. členu predloga odloka je opredeljeno, da varstveni režim spomenika lahko omejuje lastninsko pravico
samo v obsegu najnujnejšega izvajanja varstva spomenika.
V 9. členu predloga odloka je opredeljeno, da sodišče v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status
kulturnega spomenika na parcelnih številkah, določenih s tem odlokom.
V 11. členu predloga odloka je opredeljeno, da nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja 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.
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. V
skladu s 6. členom predloga odloka, bo spomenike lokalnega pomena potrebno 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.
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OBRAZLOŽITEV PRIPRAVE PREDLOGA ODLOKA (druga obravnava):
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 17. redni seji dne, 17. 4. 2014 obravnaval predlog Odloka o
razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona – prva obravnava (v
nadaljevanju: Odlok).
Na sami seji občinskega sveta so bile podane naslednje dopolnitve in predlogi:
Dušan ZAGORC, kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je predlagal občinskemu svetu, da odlok
obravnava in sprejme z naslednjimi predlogi:
- da se predvideni varstveni režim določenih spomenikov omeji le do te mere, da to ne povzroča
pretiranih omejitev in urbanega zastoja ter se omogoči urejanje prostora v okolici določenega
spomenika (primer: predvidena obnova grada Šahenturn s preureditvijo območja okrog spomenika,
obstoječe avtobusne postaje in objektov za poslovne namene v okviru obnove mestnega središča);
- da se izvzamejo določena zemljišča v okviru določenih EŠD, na katerih se ne nahajajo kulturni
spomeniki, ampak le različni poslovni objekti, gospodarska poslopja in drugi pomožni objekti, ki ne
predstavljajo nobene zgodovinske in kulturne vrednote (primer: gospodarska poslopja okrog
Admondovega dvorca, objekt Putnik…).«
Vinko ROUS, član občinskega sveta in podžupan, je označil Odlok kot zelo pomemben občinski dokument,
saj ima dolgoročne posledice za gospodarski razvoj občine, predvsem za samo mesto, ki je zelo omejeno (z
reko Muro, železniško progo, glavno cesto, hribovjem, z določili Nature 2000). Izpostavil je dejstvo, da
imamo bogato kulturno dediščino, katere pa nismo v stanju obnoviti v skladu z zahtevami ZVKD. Navedel je
več primerov in dosedanjih težav pri urejanju mesta (vojašnica s Šahenturnom in prostori avtobusne postaje,
mestno središče, objekt Admont pri podjetju Elrad, zgradba Hudrga, obnova Kerenčičeve ulice in
Jurkovičeve ulice, stopnišče na grad, objekt Putnik, Lisjakova struga in prestavitev železnice, Panonska
ulica, pripravljenost investitorjev za gradnjo in nezmožnost širitve Industrijske cone) ter omenil dosedanje
razgovore s predstavniki države (minister Simonitti, g. Prelovšek) glede ureditve prostora ob vojašnici.
Poudaril je, da podpira ohranitev kulturne dediščine v razumnih mejah, z upoštevanjem le določenih
segmentov in še te bolj simbolično (npr. mačje glave), izpostavil propadanje številnih zaščitenih objektov
zaradi pogojev obnove oziroma visokih finančnih vložkov. Predlagal je, da strokovne službe občinske uprave
in ZVKD izvedejo temeljite razgovore skupaj z Ministrstvom za kulturo, da se dosežejo pragmatične rešitve,
ki bodo omogočale nadaljnji razvoj mesta in obenem ohranjale tudi kulturno dediščino.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podprl argumente gospoda podžupana in tudi mnenje Odbora za
družbene dejavnosti, do določene mere pa tudi sprejem odloka, vendar le v primeru, da ne zavira razvoj
občine in vlaganj zainteresiranih investitorjev. Izrazil je nezadovoljstvo, da država zahteva sprejetje odloka,
posledično s tem nalaga občinam finančne obveznosti, sama pa za to ne namenja finančnih sredstev. Zato je
izrazil dvom, da bo odlok v takšni vsebini izvedljiv in bo zaživel v praksi. Podpira primerno označitev
kulturnih spomenikov zaradi boljše turistične ponudbe, v kolikor pa bo odlok zaviral razvoj občine, ga ne
podpira.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je kot solastnik stanovanja v enem od takih kulturnih spomenikov – v
vili Holt izpostavil dvojna merila, ker ima kot lastnik takega objekta velike težave in finančne obveznosti,
par metrov vstran od objekta pa teh težav ni. Izrazil je bojazen, da v praksi odlok ne bo zaživel, ker bodo
lastniki iskali druge rešitve. Podprl je skrb za varovanje kulturne dediščine, vendar brez pretiravanja in v
razumnih – današnjim dnem prilagojenim okvirih.
Milan NEKREP, član občinskega sveta, je podprl sprejem odloka, saj je pomemben že zaradi preglednosti in
evidentiranja vseh kulturno spomeniških objektov in spomenikov na območju občine, izrazil pa je dvom, da
se bo zaradi finančnih razlogov lahko izvajal. Omenil je objekt Hudrga in Koratov dvorec in njuno
propadanje. Apeliral je na razumnost in fleksibilnost ter predlagal, da se zaščiti tisto, kar je potrebno, vse
ostalo pa se v rešuje v skladu z dogovorom, v smeri doprinosa k urejenosti mesta in novim delovnim
mestom. Podprl je tudi projekt gradnje trgovskega centra Spar in prostorov podjetnikov, ki sedaj poslujejo v
prostoru avtobusne postaje.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je število zaščitenih spomenikov v odloku označil kot pretirano,
še posebej iz vidika financiranja vzdrževanja teh objektov. Menil je, da je glede na znesek obnove Špitala,
nemogoče pričakovati izvajanje odloka. Občani, ki imajo takšne objekte v lasti so po njegovi oceni
neenakovredni državljani, saj v primeru prekrivanja poškodovane strehe ne morejo enakovredno zaščititi
svoje družine oziroma to lahko storijo samo pod znatno višjimi stroški in ostalimi strogimi pogoji. Kritično
je ocenil dejstvo, da se le-ti postavljajo brez kakršnegakoli financiranja. Občina teh sredstev nima niti za
svoje objekte, kaj šele kot pomoč in dodatek občanom ob obnovi zaščitenih objektov. Predlagal je, da se v
odlok vnese zmerno število spomenikov oziroma naj se zmanjša na minimalno raven ali loči po obdobju ali
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kako drugače, z namenom, da jih bomo lahko vzdrževali in tudi kaj zgradili (trgovski objekt pri avtobusni
postaji).
Miran DOKL, član občinskega sveta, je podal pripombe z namenom, da se naj ti predlogi ponovno proučijo
in na tej podlagi ustrezno spremenijo Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega
pomena za občino Gornja Radgona, ki jih je pripravil ZVKD in služijo za podlago predloga odloka občine.
Navedel je naslednje predloge:
1. pri EŠD 6681 Gornja Radgona – Mestno jedro, EŠD 14273 Gornja Radgona – Prazgodovinska naselbina
se izvzame širše območje sedanje avtobusne postaje s parc. št.: 1227/7, 650/5, 650/10, 650/4, 650/2,
650/8, 1227/1, 650/13, 649, 650/7, 650/6, 650/12, 650/15, 650/1, 1227/1, saj se objekti na predmetnih
zemljiščih danes uporabljajo v poslovne namene. V Gornji Radgoni se na tem območju že koristi
avtobusna postaja, trgovine na drobno ter parkirišče. Občina je tik pred pristopom k urejevanju središča
mesta Gornja Radgona skladno z OPN, v katerem je zajeta obnova mestnega središča ter vključena
obnova gradu Šahenturn. O tem so že potekali razgovori z zavodom za varstvo kulturne dediščine, kjer je
bilo dogovorjeno, da se ohrani le grad Šahenturn, ostala površina pa je lahko pozidana za poslovne
namene. Sama avtobusna postaja in izgrajeni trgovski lokali so bili zgrajeni po vojni, zato ne
predstavljajo nobene zgodovinske in kulturne vrednote in je nesmiselno, da bi te pretirane omejitve
povzročale zastoj urbanega urejanja mesta na tem območju.
Glede na navedeno se naj pri EŠD 6686 Gornja Radgona - Grad Šahenturn predvideni varstveni režim
spomenika omeji le do te mere, da se varuje osrednji del gradu, to je stolp gradu in del gradu vezanega
na stolp (cca. 9 m vzhodno in zahodno); da so pri vseh posegih v tla objekta in terena ob njegovi
zunanjščini so obvezne arheološke raziskave; da je pri zasnovi novih objektov potrebno vzpostaviti
primeren odnos do varovanega objekta in do območja pokopališča.
2. EŠD 6681 Gornja Radgona – Mestno jedro:
Ø naj se izloči parc.št.: 603/1, k.o. Gornja Radgona, saj je na predmetnem zemljišču postavljen objekt
starega skladišča Mercatorja (brez zgodovinske in kulturne vrednote), kateri je v zelo slabem stanju
oziroma je že delno porušen in kot takšen ogroža obiskovalce parkirišča ob stavbi.
Ø naj se izloči parc. št. 323 k.o. Gornja Radgona, na katerem je zgrajen objekt, ki je nekoč služil za
poslovne namene (Putnik – brez zgodovinske in kulturne vrednote), je pa že več let prazen in v
slabem stanju.
3. EŠD 6685 - Graščina Rotenturm Gornja Radgona, parc. št. 458/1, 458/2, 448, k.o. Hercegovščak se naj
izvzamejo iz odloka. Objekt je v zelo slabem stanju, že deloma porušen, stavba ne služi svojemu
namenu.
4. EŠD: 6708 - Admontski dvorec Gornja Radgona, parc.št.: 380/3, 380/6 – naj ostane varovan le objekt
spomenika, naj se pa izvzamejo vsa ostala zemljišča (gospodarska poslopja okrog Admonda), na katerih
se nahajajo le različni poslovni objekti, gospodarska poslopja in drugi pomožni objekti, ki ne
predstavljajo nobene zgodovinske in kulturne vrednote.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je uvodoma podprl pripravo odloka v smeri varovanja kulturne
dediščine za naše zanamce, ob uvodni obrazložitvi predstavnika ZVKD in podrobni seznanitvi z določili
odloka, pa je bila njegova podpora odloku manjša. Predlagal je pripravo vsebine odloka na novo tako, da
poleg upoštevanja javnega interesa poskušamo zagotoviti še finančna sredstva občanom, kot razliko
sofinanciranja pri vzdrževanja takšnih objektov. Izpostavil je odnos države do kmetovalcev in njihove
težave, omejitve in stroške pri obdelovanju zemlje na zaščitenih območjih, saj jim država glede na to, ne
zmanjša višine davka. Podoben način in odnos države je tudi pri tem odloku. Opomnil je še na zelo široko
označitev zemljiških parcel v grafični prilogi, ki bodo predstavljala težave (npr. pri izdajanju soglasij za
gradnjo), zato je predlagal bolj točkovno opredelitev kulturnega spomenika.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je izrazil zadovoljstvo, da imamo po letu 1991 spet pripravljen nov
odlok, ki poleg 97 objektov z evidenčno številko dediščine vsebuje tudi ogromno ostalih različnih podatkov
od majhnih mejnikov in obeležij do velikih gradov. Izrazil je razumevanje za stroko, ki mora ščititi svoj
interes, ne razume pa države, da ne prispeva denarja za obnovo. Opozoril je na nevarnost gibanja ob objektu
Šahenturn, ki je blizu šole, kjer se že dalj časa niso izvajala nobena vzdrževalna in obnovitvena dela.
Predlagal je sestavo komisije iz vrst občinske uprave, občinskega sveta in stroke, ki pregleda vse danes
podane pripombe in pripravi čistopis odloka za drugo obravnavo. Svojo razpravo je zaključil z mnenjem in
predlogom, da zanamcem pustimo tisto kar je dobro, kar pa ni dobro, pa opustimo.

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na podlagi obravnave na 17. redni seji sprejel naslednji sklep:
»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

46

45 dni. Pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo se naj upoštevajo predlogi, ki so bili dani s strani
Odbora za družbene dejavnosti in kako drugače izpostavljeni v razpravi.«
V času obravnave predloga odloka je s strani skupine članov občinskega sveta, in sicer Stanka Rojka, Branka
Kluna in Roberta Žinkoviča, je predlagatelj odloka dne 30. 5. 2014, prejel naslednje pisne pripombe:
Ø Pri EŠD 14273 Prazgodovinska naselbina, se črta 2., 3., 4. in 7. alineja, doda pa se naslednje besedilo:
»Poseganje v prostor in objekte potekajo na način, ki omogoča ohranitev vrednosti
kulturnozgodovinskega spomenika«.
Podana je obrazložitev, da predlagan režim v osnutku odloka onemogoča obnovo zgornje avtobusne
postaje.
Ø Pri EŠD 6674 Prazgodovinska naselbina – Grajski grič, se pri opisu črta 2., 3, 4., in 7. alineja, doda pa
se nova alineja, in sicer: »Poseganje v prostor in objekte potekajo na način, ki omogoča ohranitev
vrednosti kulturnozgodovinskega spomenika«.
Podana je obrazložitev, da predlagan režim v osnutku Odloka onemogoča, zlasti v urbaniziranem delu,
posege v sodobne bivalne enote brez soglasij Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kar nima nič
skupnega z namenom razglasitve območja za kulturnozgodovinski spomenik (primer zaplet Zec).
Predlagajo, da se stavbe, grajene po letu 1945 izvzamejo iz zaščitenega območja, saj so samostojne
bivalne enote, ki ne vplivajo na objekte kulturne dediščine.
Ø Pri opisu režima »Gomilna grobišča« (EŠD 954, 933, 14278, 6683, 6675, 935, 949, 1476, 936, 14279,
937, 9673, 14275, 14276, 6677, 14277, 950, 6678, 940, 943) predlagajo, da se črta besedilo v drugi
alineji: »pri čemer je potrebno preprečiti zaraščanje« z obrazložitvijo, da predlagan režim lastnikom
zemljišč onemogoča normalno gospodarjenje, saj gre v večini primerov za gozdna zemljišča, kjer je
zarast naravna in je v gozdu tudi osnovni namen. Predlagajo, da za vsa rimska grobišča v odloku
pripravi nova kartna podlaga vplivnih območij, ki bo izrisana tako, da zajame le tisti del parcel, kjer
dejansko rimsko grobišče: Menijo, da območje ne sme presegati razdalje 50. metrov od roba gomile. V
obrazložitvi še navajajo, da gomile omejujejo lastnike večjih nepremičnin in enostavno razglaševanje
varstvenega režima na celi parceli ali na skupini parcel pomeni je neskladno z duhom odloka, ki je
naravnan k ohranitvi gomil. Nepotrebno je omejevati lastnike z varstvenim režimom na tistih delih
parcel, kjer gomil ni.
Ø Pri opisu »Stavbe« predlagajo, da se varstveni režim v celoti črta. Menijo, da onemogoča obnovo in
adaptacijo oz. otežuje prebivanje v takih objektih. Predlagajo, da se doda naslednje besedilo: »V
primeru poseganja v objekte se med lastnikom, občino in zavodom sklene poseben dogovor, ki v
primeru omejevanja lastnika, ki pomeni podražitev del za več kot 20% predračunske vrednosti del,
zagotovi sofinanciranje. Sklenitev dogovora mora biti najpozneje v dveh letih od lastnikove pobude,
sicer se režim obnove ali adaptacije omili do te meje, da predračunska vrednost del ne presega 20%
primerljivih stroškov ob normalni izvedbi del brez omejitev. Predlagajo tudi, da se temeljito pregleda
seznam objektov in smotrnost za katere se predlaga zaščita, saj se nekatere stavbe že podirajo.
Ø Pri opisu »Naselja in njihovi deli« se pri EŠD – 6681 Gornja Radgona - Mestno jedro predlagajo, da se
za stavbe, grajene po letu 1945, uvede blažji režim kot za starejše stavbe, in sicer se pri tem EŠD doda
besedilo, ki glasi: »Opis varstvenega režima za stavbe grajene po letu 1945:
- rušitev, nadomestna gradnja ali adaptacija se izvede na način, ki v ničemer ne zmanjšuje kulturno
zgodovinske vrednote mestnega jedra;
- način gradnje poteka v skladu s projektnimi pogoji, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine,
ti pa lahko predstavljajo največ do 20% dražjo gradnjo od klasične«.
Menijo, da predlagani enotni varstveni režim območja onemogoča enostavnejše obnove, adaptacije ali
celo rušitve mlajših stavb, ki danes kazijo podobo mestnega jedra (primer Putnik).
Ø Pri 9. členu se doda nov stavek, ki glasi: »V kolikor gre za razglasitev varstvenega režima na delu
parcele, se tudi zaznamek v zemljiški knjigi opravi na način, ki opredeli, da gre le za del parcele«.
V času obravnave predloga odloka je na uradni spletni strani občine bilo dne 18. 4. 2014 objavljeno
obvestilo, da se v času obravnave zbirajo pripombe na predlog odloka in Strokovne podlage za razglasitev
kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona, ki jih je pripravil Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (UPB november 2013), katere so podlaga
predmetnega odloka občine. Vsi zainteresirani so bili pozvani, da lahko v času obravnave (do 1. 6.2014)
podajo pripombe v pisni obliki na naslov občine.
Poleg tega je predlagatelj v času obravnave predloga Odloka vsem lastnikom kulturne dediščine iz
predlaganega odloka ponovno posredoval obvestilo o možnosti vnovične podaje morebitnih pripomb na
strokovne podlage, ki so osnova za predlog odloka.
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Občina je vsled temu prejela še dvanajst takšnih vlog lastnikov.
Pripombe iz razprave na seji občinskega sveta, ostale prejete pripombe svetnikov in prejete pripombe
lastnikov v času obravnave ter dodatne pripombe in vprašanja predlagatelja, je občinska uprava z dopisom
posredovala na Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor.
S strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, kot pripravljavca strokovnih podlag, ki
so ključna podlaga predloga Odloka, so bile podane naslednje povratne obrazložitve, z dne 19. 6. 2014:
»Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS 16/08, 111/13) smo pregledali posredovane
pripombe ter opravili potrebne terenske oglede in razgovore s posameznimi lastniki. Na osnovi navedenega
je naše stališče do pripomb naslednje:
• Hercegovščak - Zemljičeva hiša (EŠD 18053) se ne razglasi za kulturni spomenik, saj je od priprave
strokovnih podlag do postopka sprejemanja odloka spremenjena; status hiše ostaja kulturna dediščina in
se varuje na osnovi predpisov prostorskega plana.
• Gornja Radgona - Grad (EŠD 150) – pripombe Radgonskih goric d.d. ni možno upoštevati, saj je
veduta gradu izrazita prostorska dominanta. V varstvenem režimu je opredeljeno, da so posegi možni na
način, da morebitne novogradnje ne bodo posegle v veduto spomenika. Smatramo, da so določene
rešitve tudi ob obveznem upoštevanju prostorske zakonodaje možne, vendar je potrebno morebitne
gradbene posege predhodno uskladiti.
• Spodnja Ščavnica - Domačija Jagarič (EŠD 18377) – predloga ni možno upoštevati, saj je bilo
lastniku pred leti izdano kulturnovarstveno soglasje za gradnjo nove stanovanjske hiše z namenom, da
se stara domačija ohrani; domačija ima po strokovnih kriterijih vse lastnosti, ki so osnova za status
kulturnega spomenika.
• Spodnji Ivanjci - Borkov (Bračkov mlin) (EŠD 18039) še danes predstavlja veliko in urejeno stavbo,
ki od svojega nastanka (1849) do danes ni spremenila svoje funkcije. Mlin ima vse lastnosti pomembne
kulturne dediščine in je eden redkih, nekoč številnih, potočnih mlinov v Občini Gornja Radgona. Prav
tako je zanimiva gradbena in tehnična zgodovina objekta, saj je mlin bil deležen številnih predelav in
izboljšav (zamenjava vodnih koles, francisova turbina, holzgas, diesel motor...) in na takšen način
prikazuje tudi tehnološki razvoj same dejavnosti.
• Gornja Radgona - Admontski dvorec (EŠD 382): pripombi podjetja VAR d.o.o. je možno delno
ugoditi, tako da se iz zavarovanega območja Admontskega dvorca izločijo parcelne številke 380/4,
380/5 in 382, kjer je obstoječa trafo postaja, vendar še vedno ostajajo znotraj zavarovanega območja
kulturnega spomenika Gornja Radgona-Mestno jedro (EŠD 6681). Gospodarskega poslopja od dvorca
ne glede na njegovo trenutno stanje ni možno ločiti, saj je bil vseskozi sestavni del kompleksa:
namembnost gospodarskega poslopja mora biti v povezavi z dvorcem: glede na stanje gospodarskega
objekta dopuščamo možnost gradnje novega objekta, vendar bodo pred tem izpeljani vsi potrebni
postopki. Morebitna porušitev objekta je namreč v pristojnosti Ministrstva za kulturo.
• Gornji Ivanjci - Breznikova vila (EŠD 22222): vila z gospodarskim poslopjem ima ne glede na
trenutno stanje še zmeraj lastnosti, da jo predlagamo za kulturni spomenik; za ureditev stanja v
zemljiški knjigi so dolžni poskrbeti lastniki sama ureditev pa nima povezave s statusom.
• Ivanjševci pri Ščavnici - Domačija Počepan (EŠD 27482): se ne razglasi za kulturni spomenik, saj je
od priprave strokovnih podlag do postopka sprejemanja odloka spremenjena; status hiše ostaja kulturna
dediščina in se varuje na osnovi predpisov prostorskega plana.
• Norički Vrh - Kunejev dvorec (EŠD 7610): parcele 32/11, 32/12 in 32/13 k.o. Police so bile predmet
urejanja, saj so bile rastline na parcelah sajena načrtno in istočasno. Še posebej pa so pomembne kot
območje, ki centralnemu objektu z arhitektonskim vrtom oblikuje naravno zaledje in okvir, ter ga tako
prostorsko loči od historične ruralne (danes pretežno urbanizirane) krajine; enako velja za parcele 1113,
1114, 1236 k.o. Gornja Radgona in 32/14 k.o. Police. Ne glede na trenutno stanje, je celoten kompleks
(park), ki je tudi v postopku spomenika državnega pomena potrebno ohraniti kot kulturni spomenik na
lokalni ravni.
• Enote kulturne dediščine Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 4 (EŠD 6699), Gornja Radgona Hiša Kerenčičeva 9 (EŠD 6701) in Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 13 (EŠD 6704) so po
obstoječem odloku že kulturni spomeniki. Navedeni objekti imajo vse lastnosti kulturnih spomenikov,
zato se s spremembo statusa na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS 16/08/, 111/13)
ne strinjamo.
• Gornja Radgona - Hiša Maistrov trg 4 (EŠD 6741) – ima status memorialnega kulturnega spomenika
in takšen status ohranja tudi v bodoče, čeprav je bilo medtem gospodarsko poslopje delno porušeno.
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Območje spomenika ni v neposredni povezavi z namensko rabo prostora, saj je prostorski plan povsem
drugi dokument«.
Glede dodatnih pripomb in vprašanj predlagatelja glede strokovnih podlag, pa je ZVKD, OE
Maribor, podal naslednje stališče:
»Za obliko odloka je pristojna Občinska uprava, ki vodi postopek razglasitve in obravnave na občinskem
svetu. Enote kulturne dediščine, ki se po veljavnem Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave 2/91) imele status kulturnega
spomenika in jih v novem odloku ne bo več, imajo še vedno status kulturne dediščine in se varujejo na
osnovi predpisov prostorskega plana občine. Za tiste objekte, ki jih v naravi ni več, bomo po uradni objavi
novega odloka izvedli postopek izbrisa iz registra nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo.
Zaznamba v zemljiški knjigi se ne izvede za spomeniška območja razen za arheološka najdišča, kar v
primeru Gornje Radgone pomeni, da v zemljiško knjigo ni potrebno vpisovati parcel, ki so znotraj
spomenika Gornja Radgona – Mestno jedro (EŠD 6681). Pri parcelah, ki se pojavljajo večkrat npr. pri EŠD
6674 in 150 se zavarovana parcela tako vpiše samo enkrat.
V zvezi z razpravo na seji občinskega sveta, so bila s strani ZVKD podana naslednja stališča:
V razpravi, ki je sledila uvodni predstavitvi so bila predstavljena večinoma stališča, na kateri bi lahko v
nadaljevanju točke dnevnega reda odgovorili, v kolikor bi bilo predstavniku to omogočeno, vendar ni dobil
priložnosti. V zvezi s pripombami, ki se nanašajo na sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov je bila
posredovana možnost, da tudi občina sprejme ustrezno finančno postavko v občinskem proračunu. Izvzem
določenih parcel v zavarovanem območju ni možen, saj potem ni mogoče vzpostaviti varstvenega režima.
Objekt Putnik je možno porušiti in na njegovem mestu postaviti ustrezno novogradnjo, ki bo zaključila ta del
mestnega območja. Območje obstoječe avtobusne postaje je zavarovano kot prazgodovinska naselbina, zato
je obstoječo avtobusno postajo možno bodisi prestaviti na drugo lokacijo ali pa nadomestiti s sodobnim
posegom, ki z višino ne bo presegel terena za objektom, kar praktično glede višine pomeni obstoječe stanje.
Za Mercator je bilo že izdano soglasje za rušitev objektov ob Pokopališki cesti. Objekt Graščina Rotenturn
(EŠD 6685) spada med najstarejše in najpomembnejše kulturne spomenike v Gornji Radgoni, zato statusa ni
možno spremeniti.
Ponovno se je preverilo območje kulturnega spomenika Gornja Radgona – mestno jedro (EŠD 6681). Na
osnovi dodatne analize prostora se je območje mestnega jedra zmanjšalo tako, da se zaključi z Admontskim
dvorcem, območju kulturnega spomenika Gornja Radgona - Grad Šahenturm (EŠD 6686) pa se je dodalo
vplivno območje, ki obsega območje zavarovanega kulturnega spomenika Gornja Radgona Prazgodovinska naselbina (EŠD 142732)«.
Dne 19. 6. 2014 je ZVKD je na občino posredoval naslednji odgovor:
»Na osnovi strokovnih podlag za kulturni spomenik ne predlagamo naslednjih sedaj še obstoječih kulturnih
spomenikov:
- Črešnjevci - Gralova zidanica (EŠD 67289
- Črešnjevci - Ritonjeva zidanica (EŠD 6736)
- Črešnjevci - Spominska plošča Antonu Kremplju (EŠD 6739)
- Črešnjevci - Koratov grad (EŠD 6745)
- Gornja Radgona - Hiša Šlebingerjev breg 2 (EŠD 6713)
- Gornja Radgona - Hiša Šlebingerjev breg 3 (EŠD 6714)
- Gornja Radgona - Prazgodovinsko gomilno grobišče (EŠD 14272)
- Lokavci - Domačija Jančar (EŠD 1475)
- Lokavci - Elblova viničarija (EŠD 413)
- Očeslavci - Spominska plošča na Tothovem mlinu (EŠD 1004)
- Spodnji Ivanjci - Hiša Spodnji Ivanjci 7 (EŠD 996)
- Zbigovci - Hiša Zbigovci 2 (EŠD 1007).
Na osnovi teh sprememb je ZVKD posredoval nove Strokovne podlage za razglasitev kulturnih
spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona (verzija junij 2014), z vsemi prej
navedenimi spremembami, ki so v celoti povzete v 5. členu predloga odloka, in sicer:
Ø za kulturni spomenik se ne predlaga EŠD: 6728 Črešnjevci - Gralova zidanica;
Ø za kulturni spomenik se ne predlaga EŠD: 18053 Hercegovščak - Zemljičeva hiša;
Ø za kulturni spomenik se ne predlaga EŠD: 27482 Ivanjševci pri Ščavnici - Domačija Počepan;
Ø pri kulturnem spomeniku EŠD: 6727 Črešnjevci - Koroščeva vila sta pri lokaciji dodani parc.
št. 732/3, 733/2;
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Ø pri kulturnem spomeniku EŠD: 6686 Gornja Radgona - Grad Šahenturn je dodano vplivno
območje spomenika z opisom vplivnega režima za vplivno območje;
Ø pri kulturnem spomeniku EŠD: 6681 Gornja Radgona - Mestno jedro se je območje mestnega
jedra zmanjšalo tako, da se zaključi z Admontskim dvorcem (prej je bilo zajeto območje
kulturnega spomenika vse do vključno avtobusne postaje);
Ø na novo se dodaja kulturni spomenik EŠD: 6747 Gornja Radgona – Železniška postaja.
Po skupnih sestankih in usklajevanjih v zvezi s sprejetjem odloka, nazadnje v mesecu januarju 2015, je bilo
odprtih vrsta vprašanj in negotovosti, predvsem glede varstvenega režima za arheološko dediščino. S strani
ZVKD so nam v zvezi s tem dne 9. 1. 2015 posredovali pisni odgovor, ki glasi: »Po pregledu varstvenega
režima za arheološko dediščino smo se odločili, da režima v strokovnih podlagah ne bomo spreminjali, saj v
primeru posegov ali urejanja teh spomenikov tako še napišemo kulturnovarstvene pogoje, ki so podrobnejši
od varstvenega režima.«
Dodatnih pisnih obrazložitev s strani ZVKD, OE Maribor občina ni prejela.
V skladu s 83. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona mora občinski svet do
prenehanja mandata svojih članic in članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih
občine. V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v novi sestavi na predlog župana odloči, o
katerih predlogih za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere začel obravnavati
znova ter katerih ne bo obravnaval.
Glede na navedeno župan kot predlagatelj predlaga Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona, da se
obravnava tega predloga odloka nadaljuje, ter da predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona – druga obravnava, obravnava in sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona – druga obravnava.
2. Pred objavo odloka v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, opravi
ZVKD, OE Maribor tehnično revizijo vseh parcelnih številk navedenih v odloku in se za objavo lete korigira s stanjem na dan sprejema odloka.
3. ZVKD, OE Maribor občini dostavi tudi revidirane končne verzije izvirnikov načrtov, ki so
sestavni del tega odloka v skladu z 10. členom odloka.

Gornja Radgona, januar 2015

PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA
(vsebina 5. člena predloga odloka je v celoti
povzeta iz strokovnih podlag, ki jih je
pripravil ZVKD, OE Maribor)

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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PREGLEDNI SEZNAM SPOMENIKOV IZ ODLOKA:

EŠD: 18060,

a) Arheološka najdišča
EŠD: 14273, Ime enote: Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina
EŠD: 6674,
Ime enote: Gornja Radgona - Prazgodovinska naselbina
»Grajski grič«
EŠD: 954,
Ime enote: Gornji Ivanjci - Gomila Ižmenska dobrava
EŠD: 14280, Ime enote: Gornji Ivanjci - Gomila I
EŠD: 933,
Ime enote: Gornji Ivanjci - Gomila II
EŠD: 14278, Ime enote: Gornji Ivanjci - Gomilno grobišče »Ižmenska
dobrava«
EŠD: 6683,
Ime enote: Hercegovščak - Rimska gomila
EŠD: 6675,
Ime enote: Hercegovščak - Rimsko gomilno grobišče
EŠD: 935,
Ime enote: Kunova - Rimsko gomilno grobišče
EŠD: 949,
Ime enote: Lastomerci - Rimskodobna gomila I
EŠD: 1476,
Ime enote: Lastomerci - Rimskodobna gomila II
EŠD: 936,
Ime enote: Lastomerci - Rimsko gomilno grobišče
EŠD: 14279, Ime enote: Lokavci - Gomilno grobišče »Ivanjševska
dobrava«
EŠD: 937,
Ime enote: Očeslavci - Gomila
EŠD: 9673,
Ime enote: Očeslavci - Gomilno grobišče »Gomile«
EŠD: 14275, Ime enote: Podgrad - Gomila I
EŠD: 14276, Ime enote: Podgrad - Gomila II
EŠD: 6677,
Ime enote: Podgrad - Gomila III
EŠD: 14277, Ime enote: Podgrad - Gomila IV
EŠD: 950,
Ime enote: Ptujska Cesta - Rimska gomila
EŠD: 6678,
Ime enote: Spodnja Ščavnica - Gomilno grobišče
EŠD: 940,
Ime enote: Spodnji Ivanjci - Rimsko gomilno grobišče
EŠD: 943,
Ime enote: Stavešinski Vrh - Rimsko gomilno grobišče

c) Naselja in njihovi deli
EŠD: 6681,
Ime enote: Gornja Radgona - Mestno jedro

b) Stavbe
EŠD: 18055,
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: 959,
EŠD: 18378,
EŠD: 18051,
EŠD: 6733,
EŠD: 6730,
EŠD: 18057,
EŠD: 18377,
EŠD: 995,
EŠD: 18047,

Ime enote: Črešnjevci - Domačija Šantl
Ime enote: Črešnjevci - Koroščeva vila
Ime enote: Črešnjevci - Vila Holt
Ime enote: Gornji Ivanjci - Breznikova vila
Ime enote: Gornji Ivanjci - Domačija Breznik
Ime enote: Gornji Ivanjci - Domačija Pivar
Ime enote: Gornja Radgona - Admontski dvorec
Ime enote: Gornja Radgona - Cerkev sv. Petra
Ime enote: Gornja Radgona - Grad
Ime enote: Gornja Radgona - Grad Šahenturn
Ime enote: Gornja Radgona - Graščina Rotenturm
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 5
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 9
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 17
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 19
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 21, 23
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Jurkovičeva 25
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 3
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 4
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 5, 5a
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 9
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 11
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 13
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 14
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Kerenčičeva 16
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Lackova 17
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 12
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 13
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 17, 19,
Panonska 2
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 26
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Partizanska 45
Ime enote: Gornja Radgona - Kužno znamenje
Ime enote: Gornja Radgona - Smodniški stolp
Ime enote: Gornja Radgona - Vila Breznik
Ime enote: Gornja Radgona - Špital
Ime enote: Gornja Radgona - Župnišče
Ime enote: Hercegovščak - Borovičeva zidanica
Ime enote: Hercegovščak - Kolblova zidanica
Ime enote: Negova - Cerkev Marijinega rojstva
Ime enote: Negova - Trojnerova hiša
Ime enote: Podgrad - Domačija Jagarič
Ime enote: Police - Kodeličeva zidanica
Ime enote: Police - Rezačeva vila
Ime enote: Ptujska Cesta - Vrečova zidanica
Ime enote: Spodnja Ščavnica - Domačija Jagarič
Ime enote: Spodnji Ivanjci - Domačija Lešjak
Ime enote: Zagajski Vrh - Ajlečova klečaja

Ime enote: Zbigovci - Kovačeva hiša

d) Stavbe s parki in vrtovi
EŠD: 7610,
Ime enote: Norički Vrh - Kunejev dvorec in vrt
e) Drugi objekti in naprave
EŠD: 6747,
Ime enote: Gornja Radgona – Železniška postaja
EŠD: 7374,
Ime enote: Ivanjski Vrh - Frasov mlin
EŠD: 18039, Ime enote: Spodnji Ivanjci - Borkov mlin
f) Spominski objekti ali kraji
EŠD: 6719,
Ime enote: Črešnjevci - Kip sv. Mateja
EŠD: 6718,
Ime enote: Črešnjevci - Znamenje
EŠD: 77,
Ime enote: Črešnjevci - Rojstna hiša Petra Dajnka
EŠD: 6738,
Ime enote: Črešnjevci - Spomenik Mariji Rožman
EŠD: 6742,
Ime enote: Gornja Radgona - Grob Maistrovih borcev
EŠD: 15291, Ime enote: Gornja Radgona - Grob padlih talcev
EŠD: 6741,
Ime enote: Gornja Radgona - Hiša Maistrov trg 4
EŠD: 18303, Ime enote: Gornja Radgona - Spomenik NOB
EŠD: 27499, Ime enote: Ivanjševski Vrh - Znamenje
EŠD: 454,
Ime enote: Mele - Kužno znamenje
EŠD: 27535, Ime enote: Negova - Kip sv. Janeza Nepomuka
EŠD: 965,
Ime enote: Orehovski Vrh - Kapelica s skupino Križanja
EŠD: 27505, Ime enote: Orehovski Vrh - Znamenje
EŠD: 964,
Ime enote: Očeslavci - Znamenje
EŠD: 6743,
Ime enote: Police - Spomenik Francu Horvatu
EŠD: 27507, Ime enote: Police - Znamenje
EŠD: 968,
Ime enote: Ptujska Cesta - Znamenje
EŠD: 967,
Ime enote: Ptujska Cesta - Znamenje sv. Janeza
Nepomuka
EŠD: 973,
Ime enote: Zbigovci - Znamenje
EŠD: 27522, Ime enote: Zbigovci - Znamenje pri hiši Zbigovci 68
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PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09,
51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN, 107/2010) in
105. 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 ________ 2015 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Gornja Radgona za leto 2015 določa višina proračuna, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA
DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1

18.511.172
6.161.082
5.548.757
4.679.887
626.670
239.200
3.000
612.325
407.276
1.600
17.100
77.000
109.349
98.640
/
/
98.640
/
/
/
12.251.450

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.upor.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

2.697.156
9.554.294
17.926.661
3.135.225
760.397
115.109
2.036.635
133.084
90.000
3.541.236
116.551
1.743.936
497.317
1.183.432
/
11.200.199
11.200.199
50.000
/
50.000
0
515.379,31

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2015

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

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2015

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

1.812.518
1.812.518
1.812.518
2.550.329
2.550.329
2

550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2013

2.550.329
- 153.300
-737.811
153.300

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkontov, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornja Radgona.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od
njega pooblaščena oseba.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.
člena ZJF, tudi naslednji prihodki: prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest;
prihodki iz naslova okoljskih dajatev; prihodki iz naslova požarne takse; prihodki iz naslova
namenskih sredstev iz državnega proračuna; prihodki iz naslova rudarske rente; donacije; prispevki
soinvestitorjev; prihodki KS iz naslova najemnin za grobove; drugi namenski prihodki
sofinancerjev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek,
ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča
obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi: občinski svet, župan, nadzorni odbor,
občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z
namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke proračuna porabiti v skladu z zakonom,
ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
7. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in so
sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni
predsedniki sveta krajevnih skupnosti. Predsednik sveta krajevne skupnosti si za pravne posle v
vrednosti nad 2.086,00 EUR mora pridobiti soglasje sveta krajevne skupnosti in župana.
8. člen
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače
in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.
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Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v
skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo.
9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna za
namene, opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov le do višine sredstev, ki je za posamezne
namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena
sredstva v proračunu.
10. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali
rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v
okviru proračunskega uporabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v primeru
krajevnih skupnosti pa sveti krajevnih skupnosti, ki o tem sproti obveščajo župana.
O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna
in ob zaključnem računu.
11. člen
Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere (K-41 in K-42) ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem
proračunu za leto 2015.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2015.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko
preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
12. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
13. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega
proračunskega uporabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s
soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. Na
podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega
proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se
sredstva zagotavljajo iz splošne proračunske rezervacije. V primeru prenehanja financiranja
posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v
proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
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14. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve
oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o
javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s
planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz
proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun.
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
15. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 70.000,00 EUR.
16. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan vete, toča, žled, pozeba,
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz prvega odstavka tega člena do višine 30.000,00 EUR župan in o tem s
pismenimi poročili obvešča občinski svet.
V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeno višino odloča
občinski svet s posebnim odlokom.
17. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
18. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanja proračuna ne more
uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame
posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan.
19. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja
prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži
izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in
pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet. Če proračuna ni možno
uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
20. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo
v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti
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in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za
finance.
4. NADZOR
21. člen
Nadzor nad poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh
sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona v skladu z zakonom in statutom.
Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih
ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti
članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v
zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v
skladu s predpisi.
22. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in
računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto dostaviti
do konca februarja tekočega leta.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 8. členom tega odloka in prvim
odstavkom tega člena lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje,
dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi
naslednji seji.
23. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan
dolžniku do višine 4.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
24. člen
Občina Gornja Radgona se bo v letu 2015 dolgoročno zadolžila v skupni vrednosti 1.812.518,43
EUR, in sicer za naslednje namene:
- financiranje energetske obnove OŠ Gornja Radgona – 322.999,53 EUR
- financiranje investicije izgradnja platoja, kanalizacijskega omrežja Gornja Radgona in
kanalizacijskega omrežja Mele – 452.777,00 EUR
- financiranje investicije izgradnja čistilne naprave – 676.516,94 EUR,
- financiranje investicije energetska sanacija OŠ dr. A. Trstenjaka Negova – 160.224,96 EUR
- financiranje investicije v modernizacijo javne infrastrukture (cest) Občine Gornja Radgona –
200.000,00 EUR
Občina ne bo izdajala poroštev za javne zavode in javna podjetja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2016, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih.
Številka: 007-7/2012
Gornja Radgona, ________________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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Predlog proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015- 1.branje
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

7.912.076,77
6.669.217,04

12.579.146,35
6.468.220,80

18.511.171,80
6.161.081,75

147,2
95,3

70 DAVČNI PRIHODKI

5.873.131,04

5.757.321,67

5.548.757,00

96,4

700 Davki na dohodek in dobiček

4.900.878,00

4.890.517,00

4.679.887,00

95,7

4.900.878,00

4.890.517,00

4.679.887,00

95,7

4.900.878,00

4.890.517,00

4.679.887,00

95,7

727.778,50

631.867,17

626.670,00

99,2

605.620,17

578.222,65

575.500,00

99,5

265,01

156,78

300,00

191,4

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
70300300 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA- OD PRAVNIH OSEB
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
70300500 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

Indeks

153,26

223,69

200,00

89,4

415.783,91

404.590,49

400.000,00

98,9

0,00

-156,51

0,00

0,0

180.908,51

167.547,47

170.000,00

101,5

8.509,48

5.866,00

5.000,00

85,2

0,00

-5,27

0,00

0,0

797,52

1.121,18

1.010,00

90,1

797,39

1.108,23

1.000,00

90,2

0,13

12,95

10,00

77,2

3.902,96

11.235,94

10.010,00

89,1

3.894,78

11.222,77

10.000,00

89,1

8,18

13,17

10,00

75,9

117.457,85

41.287,40

40.150,00

97,3

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

67.815,56

4.336,60

5.000,00

115,3

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

49.570,45

36.860,52

35.000,00

95,0

0,00

-0,03

0,00

0,0

0,00

0,00

50,00

---

71,84

90,31

100,00

110,7

70330100 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN- OD FIZIČNIH OSEB
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v Republiki Sloveniji
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

244.474,54

233.832,44

239.200,00

102,3

4.551,51

1.326,31

1.500,00

113,1

4.551,51

1.326,31

1.500,00

113,1

239.923,03

232.506,13

237.700,00

102,2

216.421,71

215.040,40

220.000,00

102,3

758,00

453,00

700,00

154,5

0,00

238,00

0,00

0,0

70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB

7.441,39

5.820,55

5.700,00

97,9

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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
70470400 32078 TURISTIČNA TAKSA

Indeks

2.491,80

2.233,54

2.300,00

103,0

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

8.258,09

8.649,96

9.000,00

104,1

70470800 3205 PRISTOJBINA ZA VZDRŽ. CEST

0,00

70,68

0,00

0,0

4.552,04

0,00

0,00

---

0,00

1.105,06

3.000,00

271,5

0,00

1.105,06

3.000,00

271,5

0,00

1.105,06

3.000,00

271,5

70471900 TAKSA ZA OBREM. OKOLJA ZARADI ODLAG. ODPADKOV

706 Drugi davki
7060 Drugi davki
706099 Drugi davki
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

71 NEDAVČNI PRIHODKI

796.086,00

710.899,13

612.324,75

86,1

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

470.625,17

488.466,80

407.276,07

83,4

0,00

29.673,41

0,00

0,0

0,00

29.673,41

0,00

0,0

971,31

511,14

566,00

110,7

862,28

500,01

500,00

100,0

71021571 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI

74,75

6,92

20,00

289,0

71021572 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI

10,00

1,79

10,00

558,7

71021573 KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI

17,31

2,12

16,00

754,7

71021574 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI

3,62

0,30

10,00

---

71021575 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD OBRESTI

3,35

0,00

10,00

---

469.653,86

458.282,25

406.710,07

88,8

10.142,18

11.621,48

20.000,00

172,1

71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN

2.062,20

2.585,17

1.200,00

46,4

71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN

4.877,76

2.549,37

1.800,00

70,6

71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.507,00

1.868,00

1.800,00

96,4

171.520,81

188.473,20

180.000,00

95,5

11.307,15

8.086,94

8.000,00

98,9

6.372,13

5.331,18

6.000,00

112,6

71030600 PRAZNITEV -PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ

11.999,72

16.042,86

16.000,00

99,7

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

20.507,79

19.188,09

10.000,00

52,1

0,00

1.273,28

0,00

0,0

5.671,65

5.930,75

5.200,00

87,7

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb

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

71039900 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽ.
71039901 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-UPORABA TELOVADNICE
71039902 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE CERO PUCONCI

Indeks

54.489,07

67.049,57

14.090,07

21,0

142.862,02

121.832,90

120.000,00

98,5

26.334,38

0,00

7.500,00

---

71039905 najemnine kioski

0,00

77,41

0,00

0,0

71039906 NAJEMNINA OŠO

0,00

6.372,05

15.120,00

237,3

1.682,87

1.582,60

1.600,00

101,1

1.682,87

1.582,60

1.600,00

101,1

1.682,87

1.582,60

1.600,00

101,1

71039903 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE KOMUNALA JAVNO PODJETJE G.R.
71039904 NAJEMNINE MARIBORSKI VODOVOD G.R.

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

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

712 Globe in druge denarne kazni

14.044,49

17.802,71

17.100,00

96,1

7120 Globe in druge denarne kazni

14.044,49

17.802,71

17.100,00

96,1

11.306,96

16.299,62

16.000,00

98,2

0,00

1.153,09

1.000,00

86,7

2.737,53

320,00

0,00

0,0

0,00

30,00

100,00

333,3

94.073,35

80.062,68

77.000,00

96,2

94.073,35

80.062,68

77.000,00

96,2

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

20.781,52

18.878,33

17.000,00

90,1

71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.

58.759,33

51.377,56

51.000,00

99,3

9.190,50

9.806,79

9.000,00

91,8

5.342,00

0,00

0,00

---

714 Drugi nedavčni prihodki

215.660,12

122.984,34

109.348,68

88,9

7141 Drugi nedavčni prihodki

215.660,12

122.984,34

109.348,68

88,9

2.802,61

10.121,41

5.000,00

49,4

71410003 SAUBERMACHER NAKAZILA NAM.SRED

40.232,94

40.224,58

39.000,00

97,0

71410500 PRIHODKI OD KOMUN.PRISPEVKOV

55.777,43

31.791,62

32.000,00

100,7

1.142,64

1.201,95

1.348,68

112,2

0,00

95,22

0,00

0,0

20.850,00

2.110,00

2.000,00

94,8

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

71410600 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK
71410601 ZPIZ-REFUNDAC. DRUŽ. POMOČNIKA
71410701 SOF.OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST
71410717 OBNOVA VEČNAMENSKIH ZGRADB SKUPNEGA POMENA V OBČINI GORNJA RADGONA
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki
71419900 DRUGI PRIHODKI

Indeks

6.231,07

0,00

0,00

---

85.575,31

36.708,35

30.000,00

81,7

2.426,20

536,13

0,00

0,0

71419972 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI OSTALI PRIHODKI

60,91

0,00

0,00

---

71419973 KS NEGOVA OSTALI PRIHODKI

34,51

0,00

0,00

---

526,50

195,08

0,00

0,0

1.797,36

120.424,88

98.640,00

81,9

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

17.297,00

0,00

0,0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

0,00

17.297,00

0,00

0,0

0,00

17.297,00

0,00

0,0

71419975 KS SP.ŠČAVNICA DRUGI PRIHODKI

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

1.797,36

103.127,88

98.640,00

95,7

0,00

93.818,61

98.640,00

105,1

0,00

93.818,61

98.640,00

105,1

1.797,36

9.309,27

0,00

0,0

1.797,36

9.309,27

0,00

0,0

73 PREJETE DONACIJE

4.700,00

0,00

0,00

---

730 Prejete donacije iz domačih virov

4.700,00

0,00

0,00

---

4.700,00

0,00

0,00

---

4.700,00

0,00

0,00

---

1.236.362,37

5.990.500,67

12.251.450,05

204,5

516.567,46

751.164,85

2.697.155,62

359,1

413.535,24

648.349,74

2.257.221,60

348,2

0,00

0,00

236.199,27

---

16.265,00

15.349,00

13.000,00

84,7
250,9

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
72200000 PRIHODKI OD PROD. PREMOŽENJA

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
74000015 Energetska obnova OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova- ministrstvo za infrastrukturo in prostor
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
74000103 Spodbuda za varstvena in gojitvena delovišča- ZGS

Indeks

(3)/(2)

52,00

677,50

1.700,00

273.672,03

0,00

138.783,00

---

74000113 PROR. RS ZA GOZDNE CESTE

3.556,67

3.485,53

0,00

0,0

74000118 Sofinanciranje fundacije za šport

31.171,00

0,00

31.250,00

---

6.908,75

0,00

0,00

---

0,00

211.831,36

947.625,44

447,4

74000106 Financiranje po 21. in 23.členu Zakona o financiranju občin

74000122 Projekt "3PARKI"
74000125 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)
74000126 Vodovodno omrežje- sistem C- sredstva RS

0,00

383.417,38

761.440,78

198,6

69.195,87

8.174,73

44.500,00

544,4

0,00

21.326,60

3.505,32

16,4

74000405 Projekt "SKUPAJ"

5.488,68

1.115,39

79.217,79

---

74000406 Upravna enota za rekonstrukcijo ogrevanja

7.225,24

2.972,25

0,00

0,0

63.027,21

32.719,78

348.884,42

---

34.871,30

32.719,78

67.164,10

205,3

74000403 SVRL - SOFIN. MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
74000404 PREJETA SREDSTVA MINISTR.-DRUŽINSKI POMOČNIK

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

0,00

0,00

---

74010110 Prejeta sredstva od Občine Lenart za SV Slovenijo

0,00

0,00

15.109,17

---

74010112 Prejeta sredstva od občine Ljutomer za sistem C

0,00

0,00

266.611,15

---

40.005,01

70.095,33

91.049,60

129,9

74020000 ZZZS MS REF. JAVNIH DEL

29.972,93

63.727,88

81.601,76

128,1

74020003 ZPIZ- refundacija družinskega pomočnika

10.032,08

6.367,45

9.447,84

148,4

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

719.794,91

5.239.335,82

9.554.294,43

182,4

719.794,91

1.763.310,73

694.851,30

39,4

74120001 Projekt "CITY COOPERATION"

0,00

0,00

21.500,00

---

74120002 Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona-Črešnjevci

0,00

296.759,52

0,00

0,0

74120005 Projekt "3PARKI"- ESRR

70.610,41

0,00

0,00

---

74120007 Projekt "SKUPAJ"- ESRR

50.961,75

0,00

673.351,30

---

379.110,93

0,00

0,00

---

74120009 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Sp.Ivanjci in KS Sp. Ščavnica

0,00

1.216.449,06

0,00

0,0

74120010 Revitalizacija naravnega in turističnega bisera Ščavnišče doline- Negovsko jezero

0,00

17.012,23

0,00

0,0

74120012 Izgradnja Murske kolesarske poti

0,00

228.619,37

0,00

0,0

20.222,19

4.470,55

0,00

0,0

198.889,63

0,00

0,00

---

254,9

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

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

Indeks

0,00

3.476.025,09

8.859.443,13

74130001 Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ

0,00

361.969,20

0,00

0,0

74130013 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- kohezijski sklad

0,00

1.134.880,33

5.435.374,80

478,9

74130014 Vodovodno omrežje sistem C- EU sredstvam, kohezijski sklad

0,00

1.979.175,56

3.424.068,33

173,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

9.747.942,30

14.534.139,55

17.926.660,53

123,3

2.758.078,59

2.498.191,99

3.135.224,94

125,5

612.413,74

667.591,81

760.397,11

113,9

554.679,03

595.751,69

682.634,39

114,6

529.925,91

565.260,36

642.858,95

113,7

24.753,12

27.434,99

35.541,36

129,6

400003 Položajni dodatek

0,00

3.056,34

4.234,08

138,5

4001 Regres za letni dopust

107,4

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

Indeks

15.777,39

18.393,90

19.761,20

400100 Regres za letni dopust

15.777,39

18.393,90

19.761,20

107,4

4002 Povračila in nadomestila

35.166,64

40.980,30

48.401,52

118,1

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

23.702,52

28.155,87

32.472,44

115,3

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

11.464,12

12.824,43

15.929,08

124,2

3.790,68

12.465,92

5.000,00

40,1

3.790,68

12.465,92

5.000,00

40,1

3.000,00

0,00

4.600,00

---

0,00

0,00

4.600,00

---

3.000,00

0,00

0,00

---

96.935,57

100.769,61

115.109,11

114,2

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

46.804,36

51.475,62

63.586,42

123,5

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

46.804,36

51.475,62

63.586,42

123,5

36.996,03

41.280,07

44.352,46

107,4

34.229,96

38.213,76

41.057,23

107,4

2.766,07

3.066,31

3.295,23

107,5

309,27

389,03

373,05

95,9

309,27

389,03

373,05

95,9

523,76

578,56

621,74

107,5

523,76

578,56

621,74

107,5

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

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

12.302,15

7.046,33

6.175,44

87,6

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

6.780,53

3.180,97

3.775,44

118,7

401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja

5.521,62

3.865,36

2.400,00

62,1
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

1.911.792,05

1.574.777,62

2.036.634,68

129,3

65.901,08

65.835,20

64.949,74

98,7

402000 Pisarniški material in storitve

8.618,39

9.771,82

9.800,00

100,3

40200070 pisarniški material in storitve

1.344,42

1.503,66

1.850,00

123,0

402001 Čistilni material in storitve

2.138,30

1.803,52

1.800,00

99,8

40200171 čistilni material in storitve

435,71

369,99

860,00

232,4

4.050,46

4.152,01

3.279,32

79,0

97,68

0,00

500,00

---

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

6.064,43

7.227,29

5.830,00

80,7

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

226,90

232,60

280,00

120,4

870,24

761,97

0,00

0,0

6.847,05

4.191,66

12.042,42

287,3

40200674 stroški oglaševalskih storitev

145,40

164,70

300,00

182,2

40200775 računalniške storitve

763,00

993,60

1.620,00

163,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

6.268,00

14.274,00

7.000,00

49,0

402009 Izdatki za reprezentanco

7.907,36

9.304,77

9.350,00

100,5
126,2

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

40200976 izdatki za reprezentanco

Indeks

1.347,11

1.601,18

2.020,00

402099 Drugi splošni material in storitve

17.034,47

6.417,58

4.430,00

69,0

40209978 drugi splošni material in storitve

1.742,16

3.064,85

3.988,00

130,1

15.466,58

16.150,48

12.147,00

75,2

2.387,65

82,92

500,00

603,0

0,00

174,00

0,00

0,0

0,00

0,00

500,00

---

12.894,06

15.746,80

11.000,00

69,9

4021 Posebni material in storitve
402100 Uniforme in službena obleka
402108 Drobni inventar
40210870 nakup pohištva in rač. opreme
402199 Drugi posebni materiali in storitve
40219906 drugi stroški - OU

184,87

146,76

147,00

100,2

204.431,19

217.836,29

225.271,45

103,4

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

7.227,98

7.624,31

7.361,00

96,6

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

1.313,60

1.551,32

1.850,00

119,3

402206 Poštnina in kurirske storitve

11.027,04

17.681,24

13.005,00

73,6

40220676 poštnina in kurirske storitve

573,43

269,23

750,00

278,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

44,55

41,43

100,00

241,4

100.252,85

102.608,72

106.739,00

104,0

40220001 MM210615, TK Radgona reflektorji in kontejner

0,00

2.401,66

0,00

0,0

40220002 MM4907, ŠNK Radgona slačilnice

0,00

2.765,85

0,00

0,0

40220003 MM229356 ŠNK Radgona reflektorji umetna trava in pomožno igrišče

0,00

1.414,29

0,00

0,0

40220004 MM Spodnja Ščavnica

0,00

7,62

0,00

0,0

8.107,54

8.339,51

12.430,00

149,1

29.221,76

25.749,62

24.332,00

94,5

402200 Električna energija

40220070 električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Stran 8 od 20

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

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

Indeks

2.119,35

2.580,33

5.100,00

197,7

402203 Voda in komunalne storitve

3.686,96

2.707,32

3.364,45

124,3

40220373 voda in komunalne storitve

1.418,46

1.259,90

2.060,00

163,5

402204 Odvoz smeti

30.054,05

30.171,29

33.200,00

110,0

40220474 odvozi smeti

9.383,62

10.662,65

14.980,00

140,5

4023 Prevozni stroški in storitve

11.487,12

14.989,00

26.782,30

178,7

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

7.872,09

10.760,08

21.193,00

197,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

1.445,78

2.289,62

2.245,00

98,1

248,28

255,30

255,30

100,0

1.920,97

1.684,00

3.089,00

183,4

15.512,18

12.673,25

12.401,00

97,9

1.749,38

764,98

1.551,00

202,8

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

4024 Izdatki za službena potovanja
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
40240070 dnevnice za službena potovanja v državi

0,00

0,00

100,00

---

402402 Stroški prevoza v državi

11.824,92

11.011,27

9.100,00

82,6

40240271 stroški prevoza v državi

1.937,88

897,00

1.650,00

184,0

4025 Tekoče vzdrževanje

1.130.668,17

927.801,09

1.186.210,51

127,9

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

8.121,41

6.113,47

27.858,65

455,7

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

3.568,63

1.839,49

19.828,00

---

34.367,54

1.511,20

144.263,43

---

291.988,74

100.077,86

105.804,23

105,7

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

26.225,80

26.590,44

27.500,00

103,4

402504 Zavarovalne premije za objekte

3.816,42

1.810,40

12.393,17

684,6

40250474 zavarovalne premije za objekte

1.302,81

1.396,39

1.600,00

114,6

40250475 zavarovalne premije za objekte

138,47

149,07

200,00

134,2

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

26.017,82

29.509,41

33.786,52

114,5

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

15.731,28

7.152,09

600,00

8,4

402512 Zavarovalne premije za opremo

45.948,36

53.134,31

59.125,83

111,3

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

673.440,89

698.516,96

752.900,68

107,8

40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

0,00

0,00

350,00

---

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

43.110,92

27.118,38

21.635,52

79,8

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

17.166,29

1.631,56

630,00

38,6

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

18.634,82

16.722,88

11.060,00

66,1

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

0,00

1.758,60

0,00

0,0

40260670 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

0,00

0,00

100,00

---

7.309,81

7.005,34

9.845,52

140,5

425.214,81

292.373,93

487.237,16

166,7

6.743,62

5.997,07

7.299,00

121,7

28.557,24

26.832,82

0,00

0,0

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4029 Drugi operativni odhodki
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

452,80

0,00

0,00

---

31.380,13

29.976,08

46.985,00

156,7

8.599,51

10.312,24

11.800,00

114,4

1.509,71

1.528,78

0,00

0,0

36.099,36

11.803,29

18.500,00

156,7

7.031,28

10.799,86

9.575,00

88,7

0,00

0,00

800,00

---

37,03

50,49

104,00

206,0

402931 Plačila bančnih storitev

1.197,19

1.008,72

3.050,00

302,4

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

2.608,54

8.995,94

3.000,00

33,4

0,00

3,59

0,00

0,0

15.768,00

1.242,00

0,00

0,0

6.568,30

1.100,97

0,00

0,0

44,97

129,73

0,00

0,0

274.570,39

178.788,18

380.174,16

212,6

0,00

184,17

500,00

271,5

4.046,74

3.620,00

5.450,00

150,6

56.937,23

108.715,34

133.084,04

122,4
122,4

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
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
40293074 plačila storitev UJP

402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS
402999 Drugi operativni odhodki
40299975 materialni stroški, čist. akcije, prireditve
40299976 dotacije drugim organizacijam

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

56.937,23

108.715,34

133.084,04

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

0,00

22.112,46

8.039,95

36,4

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

56.937,23

86.602,88

125.044,09

144,4

80.000,00

46.337,61

90.000,00

194,2

50.000,00

11.546,32

20.000,00

173,2

50.000,00

11.546,32

20.000,00

173,2

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva

30.000,00

34.791,29

70.000,00

201,2

409100 Proračunska rezerva

30.000,00

34.791,29

70.000,00

201,2

41 TEKOČI TRANSFERI

2.918.592,38

3.469.373,49

3.541.236,12

102,1

59.783,80

97.020,08

116.551,28

120,1

49.056,70

46.052,11

53.551,28

116,3

49.056,70

46.052,11

53.551,28

116,3

10.727,10

50.967,97

63.000,00

123,6

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

0,00

5.000,00

0,00

0,0

0,00

15.200,00

0,00

0,0

860,10

12.321,97

6.000,00

48,7

9.867,00

18.446,00

57.000,00

309,0
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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
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

1.506.996,39

1.716.177,57

1.743.936,00

101,6

4.400,00

6.700,00

7.000,00

104,5

4.400,00

6.700,00

7.000,00

104,5

3.042,71

1.800,00

1.900,00

105,6

3.042,71

1.800,00

1.900,00

105,6

Indeks

1.499.553,68

1.707.677,57

1.735.036,00

101,6

411900 Regresiranje prevozov v šolo

161.108,71

183.816,62

187.000,00

101,7

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

260.333,28

319.425,32

379.516,27

118,8

42.080,27

41.864,33

49.000,00

117,0

978.587,62

1.082.353,54

1.046.486,52

96,7

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

46.149,07

43.891,12

50.925,04

116,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

11.294,73

36.326,64

22.108,17

60,9

411920 Subvencioniranje stanarin
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
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v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

363.592,32

454.754,66

497.317,18

109,4

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

363.592,32

454.754,66

497.317,18

109,4

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

255.660,92

299.106,32

497.317,18

166,3

412000001 Športna vzgoja šoloobveznoh otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-7- strokovni kader

0,00

714,00

0,00

0,0

412000002 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-7- materialni stroški izvedbe programa

0,00

507,00

0,00

0,0

412000003 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-7- najem oz.uporabo objektov

0,00

154,00

0,00

0,0

412000004 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-9- strokovni kader

0,00

714,00

0,00

0,0

412000005 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-9- najem oz.uporaba objektov

0,00

154,00

0,00

0,0

412000006 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-10- strokovni kader

0,00

714,00

0,00

0,0

412000007 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-10- materialni stroški izvedbe programa

0,00

507,00

0,00

0,0

412000008 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport U-10- najem oz.uporaba objektov

0,00

210,00

0,00

0,0

412000009 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-11- strokovni kader

0,00

620,00

0,00

0,0

412000010 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-12- strokovni kader

0,00

675,00

0,00

0,0

412000011 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-12- materialni stroški izvedbe programa

0,00

375,00

0,00

0,0

412000012 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-12- materialni stroški izvedbe programa

0,00

177,00

0,00

0,0

412000013 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za IIstopnjo športne šole U-13- strokovni kader

0,00

785,00

0,00

0,0

412000014 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-13- materialni stroški izvedbe programa

0,00

507,00

0,00

0,0

412000015 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-13- najem oz.uporaba objektov

0,00

177,00

0,00

0,0

412000016 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole U-15- strokovni kader

0,00

856,00

0,00

0,0

412000017 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole U-15- materialni stroški izvedbe programa

0,00

507,00

0,00

0,0

412000018 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole U-15- najem oz.uporaba objektov

0,00

170,00

0,00

0,0

412000019 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole- strokovni kader

0,00

1.559,00

0,00

0,0

33.805,80

0,00

0,00

---

412000020 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole- najem oz.uporaba objektov

0,00

404,00

0,00

0,0

412000021 Športni objekti- upravljanje in vzdrževanje športnih površin in objektov

0,00

3.410,42

0,00

0,0

412000022 Kakovostni šport članov- uporaba oz.najem objektov

0,00

1.387,00

0,00

0,0

412000023 Razvojne in strokovne naloge v športu- za spopolnjevanje strokovnega kadra

0,00

1.359,00

0,00

0,0

412000024 Razvojne in strokovne naloge v športu- za usposabljanje strokovnega kadra

0,00

871,88

0,00

0,0

412000025 Delovanje društev, zvez, zavodov- stroški delovanja društva

0,00

37.575,41

0,00

0,0

412000026 Športna rekreacija- najem oz.uporaba objekta

0,00

3.402,48

0,00

0,0

412000027 Vrhunski šport- športni dodatek za kategorizirane športnike

0,00

678,75

0,00

0,0

412000028 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole malčki- strokovni kader

0,00

803,00

0,00

0,0

412000029 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole malčki- najem oz. uporaba objekta

0,00

402,00

0,00

0,0

412000030 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole malčki- materialni stroški izvedbe programa

0,00

356,00

0,00

0,0

412000031 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki- strokovni kader

0,00

883,00

0,00

0,0

412000032 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki- najem oz. uporaba objekta

0,00

645,00

0,00

0,0

412000033 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki- materialni stroški izvedbe programa

0,00

356,00

0,00

0,0

412000034 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III. stopnjo športne šole starejši dečki- strokovni kader

0,00

963,00

0,00

0,0

412000035 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III. stopnjo ššportne šole starejši dečki- najem oz. uporaba objekta

0,00

586,00

0,00

0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

41200002 GZ Gornja Radgona

Indeks
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412000036 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III. stopnjo športne šole starejši dečki- materialni stroški izvedbe programa

0,00

356,00

0,00

0,0

412000037 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole mladinci- strokovni kader

0,00

1.753,00

0,00

0,0

412000038 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole mladinci- najem oz.uporaba objekta

0,00

1.596,00

0,00

0,0

412000039 Posebni programi- za športni tabor Pohorje

0,00

659,00

0,00

0,0

412000040 Posebni programi za program Hura prosti čas Gornja Radgona

0,00

173,00

0,00

0,0

412000041 Posebni programi za program Odprimo šolske telovadnice

0,00

82,00

0,00

0,0

412000042 Šolska vzgoja šoloobveznih otrok- sofinanciranje stroškov udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih

0,00

615,00

0,00

0,0

412000043 Posebni programi-začetni tečaj

0,00

293,00

0,00

0,0

412000046 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 1. razred- za strokovni kader

0,00

36,00

0,00

0,0

412000047 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba- planinska šola in pohodi 1.razred- za objekt

0,00

36,00

0,00

0,0

412000048 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba- planinska šola in pohodi 2-3 razred- za strokovni kader

0,00

53,00

0,00

0,0

412000049 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 2-3 razred- za objekt

0,00

53,00

0,00

0,0

412000050 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 4-5 razred- za strokovi kader

0,00

53,50

0,00

0,0

412000051 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 4-5 razred- za objekt

0,00

53,50

0,00

0,0

412000053 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in izleti 6-7 razred- za objekt

0,00

71,50

0,00

0,0

412000054 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in izleti 8-9 razred- za strokovni kader

0,00

71,50

0,00

0,0

412000055 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in izleti 8-9 razred-za objekt

0,00

71,50

0,00

0,0

412000056 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in izleti 1-9 razred-za strokovni kader

0,00

71,50

0,00

0,0

412000058 Posebni programi-za Orientacijska tekmovanja

0,00

165,00

0,00

0,0
0,0

412000059 Posebni programi-za Planinski tabor mladih-Soriška planina

0,00

879,00

0,00

5.531,28

0,00

0,00

---

412000060 Posebni programi- za Tura mladinskega odseka: Begunjščica-Stol

0,00

105,00

0,00

0,0

412000061 Posebni programi- za Tura srednješolcev in študentov POmurja in Podravja na Sauleck

0,00

69,00

0,00

0,0

412000062 Posebni programi- za zimski vzpon na Ivanščico-Hrvaško Zagorje

0,00

49,00

0,00

0,0

412000063 Posebni programi- za pohod Velika PLanina, Gradišče, konj

0,00

220,00

0,00

0,0

412000064 POsebni programi- za pohod Planina Krstenica; Krsteniški stog

0,00

104,00

0,00

0,0

412000065 Posebni programi- za pohod Košutica Karavanke

0,00

44,00

0,00

0,0

412000067 POsebni programi- za pohod Mali Golak

0,00

49,00

0,00

0,0

412000068 Posebni programi- za pohod Petzeck-visoke ture

0,00

132,00

0,00

0,0

41200006 PGD Negova

412000069 POsebni programi- za pohod Dolina Krme-Kredarica Triglav

0,00

88,00

0,00

0,0

412000070 Športne prireditve- za nočno orientacijsko tekmovanje Eksponent

0,00

445,00

0,00

0,0

412000071 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za III.stopnjo športne šole pionirji- strokovni kader

0,00

882,75

0,00

0,0

412000072 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za III.stopnjo športne šole pionirji- materialni stroški

0,00

326,33

0,00

0,0

412000073 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za V.stopnjo športne šole mladinci- za strokovni kader

0,00

1.730,67

0,00

0,0

412000074 Kakovostno šport članov- za uporabo oz.najem objekta-člani

0,00

2.481,08

0,00

0,0

412000075 Kakovostni šport članov- za uporabo oz.najem objekta-trap

0,00

682,92

0,00

0,0

412000076 Športne prireditve- 18.pokal mesta Radgona

0,00

600,00

0,00

0,0

412000079 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini rokomet- strokovni kader

0,00

624,50

0,00

0,0

0,00

1.066,49

0,00

0,0

0,00

540,00

0,00

0,0

41200008 Shokotan klub G.Radgona
412000080 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini rokomet- najem oz.uporaba objekta
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412000081 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini rokomet- materialni stroški izvedbe programa

0,00

443,00

0,00

0,0

412000082 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki-A- strokovni kader

0,00

687,00

0,00

0,0

412000083 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zas II.stopnjo športne šole mlajši dečki A-najem oz.uporaba objekta

0,00

998,50

0,00

0,0

412000084 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki A- materialni stroški izvedbe programa

0,00

443,00

0,00

0,0

412000085 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- za strokovni kader

0,00

749,00

0,00

0,0

412000086 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole za najem oz.uporabo objekta

0,00

1.194,50

0,00

0,0

412000087 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- materialni stroški izvedbe programa

0,00

443,00

0,00

0,0

412000088 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- strokovni kader

0,00

749,00

0,00

0,0

412000089 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- najem oz.uporaba objekta

0,00

1.194,00

0,00

0,0

412000090 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- materialni stroški izvedbe programa

0,00

443,50

0,00

0,0

412000091 Športne prireditve- 27.memorial Mateja Klopčiča

0,00

583,00

0,00

0,0

412000095 Športna vzgoja predšolskih otrok programi redne vadbe-treningi tenisa- za strokovni kader

0,00

250,00

0,00

0,0

412000096 Športna vzgoja predšolskih otrok, programi redne vadbe- treningi tenisa- za objekt

0,00

250,00

0,00

0,0

412000097 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, programi reden vadbe- treningi tenisa- za kader

0,00

32,00

0,00

0,0

412000098 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, programi redne vadbe- treningi tenisa- za objekt

0,00

32,00

0,00

0,0

412000099 Športne prireditve- Teniški turnir žrebanih dvojic

0,00

150,00

0,00

0,0

1.666,72

3.333,58

0,00

0,0

0,00

150,00

0,00

0,0

412000103 Športne prireditve- POmurje open turnir trojk

0,00

482,66

0,00

0,0

412000104 Športna rekreacija, tenis članice-za najem oziroma uporabo objekta

0,00

160,00

0,00

0,0

412000105 Športna rekreacija, tenis člani- za najem oz.uporabo objekta

0,00

276,00

0,00

0,0

412000106 Posebni programi, za pohod v sredogorje na goro Sv.Trije kralji

0,00

88,00

0,00

0,0

412000107 Posebni programi, za spomladanski pohod v sredogorje (Okrešelj)

0,00

76,00

0,00

0,0

412000108 POsebni programi-za spomladanski pohod v sredogorje (Krnska jezera)

0,00

64,00

0,00

0,0

412000111 A-redna dejavnost društva

0,00

7.512,32

0,00

0,0

412000112 B-izvedeni projekti in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležba na revijah in srečanjih

0,00

12.114,24

0,00

0,0

412000113 C-strokovno izobraževanje članov društva

0,00

1.220,00

0,00

0,0

412000114 D-materialni stroški namenjeni za izvedbo programov ter nakup opreme in osnovnih sredstev

0,00

2.369,25

0,00

0,0

2.285,00

0,00

0,00

---

0,00

216,00

0,00

0,0

41200027 Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona

31.365,71

0,00

0,00

---

41200039 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Ščavnica

3.352,37

0,00

0,00

---

41200044 PGD Zbigovci

3.039,52

0,00

0,00

---

41200048 PGD Orehovci

2.866,74

0,00

0,00

---

41200052 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnji Ivanjci

2.873,64

0,00

0,00

---

41200078 PGD Stavešinci

2.406,04

571,22

0,00

0,0

41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI

2.508,88

5.017,88

0,00

0,0

41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1.763,24

3.380,32

0,00

0,0

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1.444,56

2.889,04

0,00

0,0

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1.660,88

3.321,88

0,00

0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4120001 SMS- STRANKA MLADIH- ZELENI EVROPE
412000100 Športne prireditve- teniški turnir po starem

41200024 PGD Črešnjevci
41200026 NK Tiha voda

Indeks
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41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2.748,64

5.497,46

0,00

0,0

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

3.234,08

6.468,26

0,00

0,0

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

1.102,20

10.252,05

0,00

0,0

41200097 Prostovoljno gasilsko društvo Mele

2.521,10

0,00

0,00

---

41200099 Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjševci

1.755,00

0,00

0,00

---

988.219,87

1.201.421,18

1.183.431,66

98,5

5.598,45

0,00

0,00

---

5.598,45

0,00

0,00

---

79.570,87

91.070,39

90.000,00

98,8

79.570,87

91.070,39

90.000,00

98,8

10.658,42

13.084,09

12.842,52

98,2

10.658,42

13.084,09

12.842,52

98,2

675.683,63

888.525,48

976.498,13

109,9

350.607,54

484.274,16

433.158,73

89,4

413300001 Športna vzgoja šoloobveznih otrok- naučimo se plavati

0,00

1.724,64

0,00

0,0

413300003 Stroški udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih

0,00

1.113,01

0,00

0,0

41330001 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- KULTPROTUR in TIC G.Radgona

0,00

0,00

94.750,00

---

41330002 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- MLADINSKI CENTER

0,00

0,00

19.145,00

---

41330003 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- TIC in GRAD NEGOVA

0,00

0,00

19.560,00

---

41330004 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- ŠPITAL

0,00

0,00

20.557,00

---

325.076,09

401.413,67

252.302,40

62,9

41330201 Izdatki za blago in storitve- KULTPROTUR in TIC G.R.

0,00

0,00

36.805,00

---

41330202 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve KULTPROTUR

0,00

0,00

38.900,00

---

41330203 Izdatki za blago in storitve- KINO in KULTURNI DOM

0,00

0,00

1.320,00

---

41330204 Izdatki za blago in storitve- MLADINSKI CENTER

0,00

0,00

12.990,00

---

41330206 Izdatki za blago in storitve- TIC in GRAD NEGOVA

0,00

0,00

27.190,00

---

41330208 Izdatki za blago in storitve- ŠPITAL

0,00

0,00

19.820,00

---

216.708,50

208.741,22

104.091,01

49,9

216.708,50

208.741,22

104.091,01

49,9

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
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

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

Indeks
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.916.896,55

8.513.751,67

11.200.199,47

131,6

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.916.896,55

8.513.751,67

11.200.199,47

131,6

0,00

53.673,41

35.865,31

66,8

0,00

53.673,41

35.865,31

66,8

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4200 Nakup zgradb in prostorov
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

4202 Nakup opreme

Indeks

67.451,01

51.341,63

16.700,00

32,5

420200 Nakup pisarniškega pohištva

5.100,96

819,36

4.700,00

573,6

42020070 nakup pisarniškega pohištva

0,00

0,00

200,00

---

420201 Nakup pisarniške opreme

0,00

3.665,55

0,00

0,0

14.445,85

9.212,96

11.700,00

127,0

60,00

0,00

100,00

---

0,00

28.478,14

0,00

0,0

3.008,87

0,00

0,00

---

0,00

8.007,70

0,00

0,0

42.480,92

0,00

0,00

---

2.354,41

1.157,92

0,00

0,0

18.972,92

4.698,37

4.000,00

85,1

18.972,92

4.698,37

4.000,00

85,1

3.236.074,40

7.492.556,05

10.803.290,87

144,2

327.861,59

7.173.097,60

9.675.480,22

134,9

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

2.879.445,36

307.127,68

1.098.960,65

357,8

42040200 Rekonstrikcije in adaptacije

12.883,27

0,00

0,00

---

42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

15.884,18

12.330,77

28.850,00

234,0

161.559,05

638.175,45

70.163,14

11,0

161.218,37

635.941,23

60.013,14

9,4

340,68

2.234,22

10.150,00

454,3

132.864,07

0,00

0,00

---

132.864,07

0,00

0,00

---

0,00

0,00

23.196,00

---

420202 Nakup strojne računalniške opreme
42020271 nakup računalnikov in prog. opreme
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
420244 Nakup opreme za učilnice
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
420246 Nakup opreme za knjižnice
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

4207 Nakup nematerialnega premoženja
420703 Nakup licenčne programske opreme

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

0,00

0,00

23.196,00

---

299.975,10

273.306,76

246.984,15

90,4

420800 Študija o izvedljivosti projekta

11.124,00

0,00

0,00

---

420801 Investicijski nadzor

46.719,07

157.451,86

140.466,61

89,2

24.084,00

10.770,18

0,00

0,0

195.096,38

79.406,48

65.000,00

81,9

0,00

0,00

28.136,20

---

22.951,65

25.678,24

13.381,34

52,1

420802 Investicijski inženiring
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
42080407 Prostorska dokumentacija- OPN
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

154.374,78

52.822,40

50.000,00

94,7

0,00

0,00

50.000,00

---

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

0,00

50.000,00

---

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

0,00

50.000,00

---

154.374,78

52.822,40

0,00

0,0

85.318,54

14.863,35

0,00

0,0

85.318,54

14.863,35

0,00

0,0

69.056,24

37.959,05

0,00

0,0

69.056,24

37.959,05

0,00

0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4320 Investicijski transferi občinam
432000 Investicijski transferi občinam

4323 Investicijski transferi javnim zavodom
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

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

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKL

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

-1.835.865,53

-1.954.993,20

584.511,27

---

-1.779.899,61

-1.846.789,00

717.029,31

---

992.546,07

500.655,32

-515.379,31

---

(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
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

Indeks

24.833,02

0,00

0,00

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

24.833,02

0,00

0,00

---

750 Prejeta vračila danih posojil

24.833,02

0,00

0,00

---

24.833,02

0,00

0,00

---

1.665,52

0,00

0,00

---

22.005,00

0,00

0,00

---

1.162,50

0,00

0,00

---

0,00

0,00

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

---
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C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

Indeks

1.881.979,59

3.662.646,06

1.812.518,43

49,5

50 ZADOLŽEVANJE

1.881.979,59

3.662.646,06

1.812.518,43

49,5

500 Domače zadolževanje

1.881.979,59

3.662.646,06

1.812.518,43

49,5

1.881.979,59

3.662.646,06

1.812.518,43

49,5

1.382.000,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

1.812.518,43

---

50010104 Dolgoročni kredit Factor banka, slačilnice

109.979,59

590.000,00

0,00

0,0

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

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

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

390.000,00

0,00

0,00

---

50010106 Dolgoročni kredit projekt "SKUPAJ"

0,00

695.000,00

0,00

0,0

50010107 Dolgoročni kredit EKO SKLAD plato+kan.G.R.+kan.Mele- 1.000.000 eur

0,00

1.000.000,00

0,00

0,0

50010108 Dolgoročni kredit Hypo premostitveni za sredstva EU- 1.200.000

0,00

1.200.000,00

0,00

0,0

50010109 Dolgoročni kredit EKO SKLAD čistilna naprava- 550.000 eur

0,00

177.646,06

0,00

0,0

195.664,84

195.664,84

2.550.329,32

---

55 ODPLAČILA DOLGA

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

195.664,84

195.664,84

2.550.329,32

---

550 Odplačila domačega dolga

195.664,84

195.664,84

2.550.329,32

---

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

195.664,84

195.664,84

2.550.329,32

---

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

72.727,32

72.727,32

72.727,32

100,0

55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

66.666,72

66.666,72

100,0

55010105 Dolgoročni kredit SKB Banka- za infrastrukturo

56.270,80

56.270,80

125.935,28

223,8

55010108 Dolgoročni kredit Hypo- javna infrastruktura

0,00

0,00

390.000,00

---

55010111 Dolgoročni kredit Sparkasse- projekt SKUPAJ

0,00

0,00

695.000,00

---

55010113 Dolgoročni kredit Hypo premostitveni- 1.200.000

0,00

0,00

1.200.000,00

---

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

-124.717,76

1.511.988,02

-153.299,62

---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.686.314,75

3.466.981,22

-737.810,89

---

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

1.835.865,53

1.954.993,20

-584.511,27

---

61.610,00

2.498,00

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

153.299,62
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Predlog proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015- 1.branje
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gornja Radgoona za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

(3)/(2)

OBČINSKI SVET

91.260,84

143.071,62

100.018,95

69,9

01

POLITIČNI SISTEM

46.958,98

101.303,09

78.148,95

77,1

0101

Politični sistem

46.958,98

101.303,09

78.148,95

77,1

46.958,98
16.024,33

101.303,09
17.544,46

78.148,95
24.500,00

77,1
139,7

01019001 Dejavnost občinskega sveta
010101 Stroški sej OS
402009 Izdatki za reprezentanco
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

010103 Stroški izvedbe lokalnih volitev

0,00

0,00

700,00

---

104,00

104,00

630,00

605,8

12.186,49

13.177,13

19.170,00

145,5

3.733,84

4.263,33

4.000,00

93,8

14.805,45

11.034,32

21.500,00

194,9

555,82

0,00

500,00

---

14.249,63

11.034,32

21.000,00

190,3

4,5

0,00

32.563,84

1.476,00

402206 Poštnina in kurirske storitve

0,00

6.124,08

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

0,00

26.439,76

1.476,00

5,6
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A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
010105 Financiranje političnih strank

(3)/(2)

16.129,20

40.160,47

30.672,95

0,00

0,00

30.672,95

---

1.666,72

3.333,58

0,00

0,0

41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI

2.508,88

5.017,88

0,00

0,0

41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1.763,24

3.380,32

0,00

0,0

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1.444,56

2.889,04

0,00

0,0

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1.660,88

3.321,88

0,00

0,0

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2.748,64

5.497,46

0,00

0,0

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

3.234,08

6.468,26

0,00

0,0

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

1.102,20

10.252,05

0,00

0,0

10.707,31

8.370,21

5.000,00

59,7

10.707,31

8.370,21

5.000,00

59,7

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4120001 SMS- STRANKA MLADIH- ZELENI EVROPE

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

76,4

10.707,31

8.370,21

5.000,00

59,7

10.707,31

8.370,21

5.000,00

59,7

10.707,31

8.370,21

5.000,00

59,7

33.594,55

33.398,32

16.870,00

50,5

33.594,55

33.398,32

16.870,00

50,5

7.420,68

4.433,96

7.900,00

178,2

7.420,68

4.433,96

7.900,00

178,2

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

6.064,97

3.349,45

7.900,00

235,9

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

1.355,71

1.084,51

0,00

0,0

26.173,87

28.964,36

8.970,00

31,0

5.485,14

4.712,71

4.500,00

95,5

5.485,14

4.712,71

4.500,00

95,5

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 Uradne objave v uradnem glasilu in tiskanih medijih

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040322 Promocijske prireditve občine- po koledarju prireditev
402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
040391 Prireditev Festival ljubezni
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

(3)/(2)

0,00

500,00

0,00

0,0

0,00

500,00

0,00

0,0

12.510,56

9.351,22

3.000,00

32,1

12.260,56

3.866,50

3.000,00

77,6

250,00

5.484,72

0,00

0,0

1.105,67

2.841,88

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

541,20

400,00

0,00

0,0

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

564,47

2.441,88

0,00

0,0

846,00

846,00

1.000,00

118,2

846,00

846,00

1.000,00

118,2

815,00

385,00

470,00

122,1

815,00

385,00

470,00

122,1

040396 Stroški praznovanja dneva reformacije
402999 Drugi operativni odhodki

040398 Komemoracija
402999 Drugi operativni odhodki

040399 Promocijske prireditve občine

5.411,50

10.327,55

0,00

0,0

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

3.685,27

10.327,55

0,00

0,0

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

1.726,23

0,00

0,00

---
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A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

(3)/(2)

ŽUPAN

98.199,78

94.199,84

75.272,67

79,9

01

POLITIČNI SISTEM

71.977,07

71.184,57

59.272,67

83,3

0101

Politični sistem

71.977,07

71.184,57

59.272,67

83,3

71.977,07

71.184,57

59.272,67

83,3

20.849,76

21.625,37

21.280,00

98,4

20.154,48

20.041,46

19.980,00

99,7

695,28

1.583,91

1.300,00

82,1

44.813,86

43.544,95

31.992,67

73,5

14.795,64

15.381,40

24.949,92

162,2

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

0,00

0,00

1.317,36

---

400100 Regres za letni dopust

0,00

0,00

100,00

---

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

0,00

55,53

0,00

0,0

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

010132 Nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije podžupana
400000 Osnovne plače

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

0,00

145,29

2.324,65

---

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

0,00

107,69

1.723,13

---

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

0,00

8,70

139,22

---

401200 Prispevek za zaposlovanje

0,00

4,93

15,76

319,7

401300 Prispevek za starševsko varstvo

0,00

1,64

26,27

---

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

0,00

6,02

96,36

---

1.460,98

1.000,93

1.300,00

129,9

28.557,24

26.832,82

0,00

0,0

6.313,45

6.014,25

6.000,00

99,8

6.313,45

6.014,25

6.000,00

99,8

26.222,71

23.015,27

16.000,00

69,5

26.222,71

23.015,27

16.000,00

69,5

11.105,10

13.302,90

10.000,00

75,2

11.105,10

13.302,90

10.000,00

75,2

11.105,10

13.302,90

10.000,00

75,2

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
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A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040321 Pokroviteljstva občine
402999 Drugi operativni odhodki

040323 sprejem najuspešnejših devetošolcev
402999 Drugi operativni odhodki

(3)/(2)

15.117,61

9.712,37

6.000,00

61,8

14.000,00

8.940,00

5.000,00

55,9

14.000,00

8.940,00

5.000,00

55,9

1.117,61

772,37

1.000,00

129,5

1.117,61

772,37

1.000,00

129,5
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A. Bilanca odhodkov
3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

(3)/(2)

NADZORNI ODBOR

5.493,01

5.764,63

7.315,00 126,9

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.493,01

5.764,63

7.315,00 126,9

0203

Fiskalni nadzor

5.493,01

5.764,63

7.315,00

126,9

5.493,01

5.764,63

7.315,00

126,9

5.493,01

5.764,63

7.315,00

126,9

549,00

0,00

500,00

---

4.944,01

5.764,63

6.815,00

118,2

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
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

OBČINSKA UPRAVA

(3)/(2)

9.378.875,01

14.124.986,57

17.497.978,99 123,9

25.635,57

31.231,09

32.970,00 105,6

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

19.367,57

20.251,09

25.970,00

128,2

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

19.367,57

20.251,09

25.970,00

128,2

1.732,73

1.020,72

3.550,00

347,8

0,00

0,00

800,00

---

1.197,19

1.008,72

2.750,00

272,6

535,54

12,00

0,00

0,0

3.912,86

4.286,79

4.800,00

112,0

3.912,86

4.286,79

4.800,00

112,0

13.721,98

14.943,58

17.620,00

117,9

13.721,98

14.943,58

17.620,00

117,9

6.268,00

10.980,00

7.000,00

63,8

6.268,00

10.980,00

7.000,00

63,8

6.268,00

10.980,00

7.000,00

63,8

6.268,00

10.980,00

7.000,00

63,8

44.065,75

69.571,31

0,00

0,00

28.377,62

---

0,00

0,00

23.196,00

---

0,00

0,00

23.196,00

---

0,00

0,00

23.196,00

---

0,00

0,00

5.181,62

---

0,00

0,00

5.181,62

---

0,00

0,00

5.181,62

---

020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 Plačila bančnih storitev
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

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

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

0402

Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura
040201 Prostorski informacijski sistem
420703 Nakup licenčne programske opreme

04029002 Elektronske storitve
040292 Uradna spletna stran občine
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

170.393,93 244,9

Stran: 7 od 54

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
0403

Druge skupne administrativne službe

(3)/(2)

44.065,75

69.571,31

142.016,31

204,1

44.065,75
25.943,69

69.571,31
5.208,36

142.016,31
10.800,00

204,1
207,4

25.943,69

4.408,36

10.000,00

226,8

0,00

800,00

800,00

100,0

18.122,06

10.689,54

15.500,00

145,0

1.862,84

2.699,37

2.800,00

103,7

10.218,88

5.042,06

10.350,00

205,3

402203 Voda in komunalne storitve

703,53

440,84

550,00

124,8

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

242,47

0,00

1.200,00

---

402504 Zavarovalne premije za objekte

183,24

427,92

0,00

0,0

3.469,36

1.608,61

600,00

37,3

54,00

0,00

0,00

---

1.387,74

0,00

0,00

---

0,00

470,74

0,00

0,0

0,00

53.673,41

35.865,31

66,8

0,00

53.673,41

35.865,31

66,8

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040304 Pravno zastopanje občine
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

040306 Poslovna stavba Maistrov Trg 2
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
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

040312 Nakup stanovanja Arcont v Sp.Ščavnici
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

040313 Zavarovalne premije

0,00

0,00

79.851,00

---

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

0,00

0,00

2.439,00

---

402504 Zavarovalne premije za objekte

0,00

0,00

12.318,00

---

402512 Zavarovalne premije za opremo

0,00

0,00

59.094,00

---

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

0,00

0,00

6.000,00

---

764.357,77

758.085,76

7.652,56

10.774,86

9.550,00

88,6

7.652,56

10.774,86

9.550,00

88,6

7.652,56

10.774,86

9.550,00

88,6

7.006,28

10.774,86

9.550,00

88,6

646,28

0,00

0,00

---

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

826.065,17 109,0
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

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

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400003 Položajni dodatek

(3)/(2)

756.705,21

747.310,90

816.515,17

109,3

717.996,14

725.181,68

778.656,52

107,4

593.437,63

599.146,79

661.216,14

110,4

430.258,81

431.700,89

475.676,99

110,2

23.329,31

25.720,25

34.005,36

132,2

0,00

3.056,34

4.234,08

138,5

400100 Regres za letni dopust

11.694,80

11.933,20

12.033,20

100,8

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

19.611,59

20.950,68

23.543,52

112,4

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

9.918,56

9.815,84

12.976,08

132,2

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

3.790,68

12.288,39

5.000,00

40,7

0,00

0,00

4.600,00

---

3.000,00

0,00

0,00

---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

40.356,28

41.473,31

45.827,21

110,5

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

29.900,96

31.033,10

33.969,09

109,5

2.416,29

2.506,54

2.744,46

109,5

401200 Prispevek za zaposlovanje

270,50

322,42

310,69

96,4

401300 Prispevek za starševsko varstvo

455,27

472,68

517,82

109,6

400900 Jubilejne nagrade
400999 Drugi izdatki zaposlenim

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

6.344,66

2.906,82

3.377,64

116,2

401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja

5.521,62

3.865,36

2.400,00

62,1

402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

6.568,30

1.100,97

0,00

0,0
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

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

(3)/(2)

122.462,40

124.282,91

104.910,38

402000 Pisarniški material in storitve

8.289,50

9.313,23

8.300,00

89,1

402001 Čistilni material in storitve

2.076,92

1.803,52

1.800,00

99,8

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

84,4

251,42

521,40

522,00

100,1

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

5.356,59

5.747,74

5.430,00

94,5

402009 Izdatki za reprezentanco

1.540,61

3.208,52

2.500,00

77,9

402099 Drugi splošni material in storitve

4.623,52

661,21

0,00

0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

3.109,97

871,82

0,00

0,0

184,87

146,76

147,00

100,2

402200 Električna energija

10.688,86

10.538,70

10.539,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

12.793,45

13.142,73

11.882,00

90,4

976,10

705,67

706,00

100,1
103,1

40219906 drugi stroški - OU

402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti

2.811,70

3.104,14

3.200,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

6.831,60

6.593,35

6.561,00

99,5

402206 Poštnina in kurirske storitve

9.929,98

10.605,16

10.605,00

100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

3.755,32

3.393,33

3.393,00

100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

1.355,55

1.745,17

1.745,00

100,0
100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil
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
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

152,28

158,00

158,00

1.920,97

1.148,24

0,00

0,0

613,58

700,84

701,00

100,0

7.334,22

7.108,49

4.500,00

63,3

376,86

781,84

0,00

0,0

18.362,50

23.215,50

20.822,38

89,7

2.011,59

4.242,16

0,00

0,0

810,57

0,00

0,00

---

2.801,88

2.661,67

0,00

0,0

600,00

0,00

0,00

---

6.094,62

5.047,09

6.399,00

126,8
0,0

857,19

1.528,78

0,00

402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije

0,00

3,59

0,00

0,0

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS

0,00

129,73

0,00

0,0

5.950,18

5.454,53

5.000,00

91,7

2.096,11

1.751,98

1.830,00

104,5

2.096,11

1.751,98

1.830,00

104,5

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
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
060322 Občinska blagajna

(3)/(2)

0,00

0,00

10.700,00

---

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

0,00

0,00

500,00

---

402099 Drugi splošni material in storitve

0,00

0,00

100,00

---

402931 Plačila bančnih storitev

0,00

0,00

300,00

---

420200 Nakup pisarniškega pohištva

0,00

0,00

2.200,00

---

420202 Nakup strojne računalniške opreme

0,00

0,00

3.600,00

---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

0,00

0,00

4.000,00

---

38.709,07

22.129,22

37.858,65

171,1

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

12.700,45

7.169,09

20.458,65

285,4

402099 Drugi splošni material in storitve

767,54

149,58

0,00

0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

141,17

0,00

0,00

---

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

7.878,94

6.113,47

20.458,65

334,7

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

3.912,80

906,04

0,00

0,0

18.779,78

14.960,13

10.100,00

67,5

3.367,26

819,36

2.000,00

244,1

14.445,85

9.212,96

8.100,00

87,9

420299 Nakup druge opreme in napeljav

966,67

229,44

0,00

0,0

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

0,00

4.698,37

0,00

0,0

060308 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

0,00

0,00

7.300,00

---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

0,00

7.300,00

---

7.228,84

0,00

0,00

---

7.228,84

0,00

0,00

---

060307 Nakup opreme
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420202 Nakup strojne računalniške opreme

060319 Rekonstrukcija in predelava podpostaje ogrevanja v upravni zgradbi Občine Gornja Radgona
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

(3)/(2)

129.563,48

184.607,93

129.563,48

184.607,93

380.579,00

206,2

24.402,37

25.773,64

163.132,00

632,9

19.789,99

14.551,70

30.900,00

212,4

0,00

604,27

0,00

0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

399,37

1.008,89

0,00

0,0

402200 Električna energija

302,33

305,19

0,00

0,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

735,64

0,00

0,00

---

1.800,00

1.800,00

0,00

0,0

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

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. 4
402999 Drugi operativni odhodki

070307 Sanacija plazov
402999 Drugi operativni odhodki

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
41200006 PGD Negova
41200024 PGD Črešnjevci
41200027 Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona

380.579,00 206,2

607,33

1.077,17

0,00

0,0

15.945,32

9.756,18

30.900,00

316,7

1.130,40

0,00

7.000,00

---

1.130,40

0,00

7.000,00

---

3.481,98

11.221,94

125.232,00

---

3.481,98

11.221,94

125.232,00

---

105.161,11

158.834,29

217.447,00

136,9

105.161,11

158.834,29

167.447,00

105,4

0,00

3.114,64

0,00

0,0

12.088,91

155.148,43

167.447,00

107,9

33.805,80

0,00

0,00

---

5.531,28

0,00

0,00

---

2.285,00

0,00

0,00

---

31.365,71

0,00

0,00

---

41200039 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Ščavnica

3.352,37

0,00

0,00

---

41200044 PGD Zbigovci

3.039,52

0,00

0,00

---

41200048 PGD Orehovci

2.866,74

0,00

0,00

---

41200052 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnji Ivanjci

2.873,64

0,00

0,00

--0,0

41200078 PGD Stavešinci

2.406,04

571,22

0,00

41200097 Prostovoljno gasilsko društvo Mele

2.521,10

0,00

0,00

---

41200099 Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjševci

1.755,00

0,00

0,00

---

1.270,00

0,00

0,00

---

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

0,00

0,00

50.000,00

---

0,00

0,00

50.000,00

---

3.714,58

4.732,75

3.714,58

4.732,75

5.500,00

116,2

3.714,58

4.732,75

5.500,00

116,2

3.714,58

4.732,75

5.500,00

116,2

0,00

46,85

0,00

0,0

561,20

426,59

0,00

0,0

3.153,38

4.259,31

5.500,00

129,1

89.714,36

163.682,30

89.714,36

163.682,30

213.679,42

130,6

89.714,36

163.682,30

213.679,42

130,6

40.701,66

78.980,59

101.640,19

128,7

28.975,04

56.265,78

73.391,04

130,4

400100 Regres za letni dopust

3.252,19

5.145,90

6.313,20

122,7

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

2.622,00

4.962,97

6.406,40

129,1

514,06

1.623,79

1.600,00

98,5

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.172,14

5.986,49

7.532,74

125,8

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.900,77

4.200,06

5.365,01

127,7

153,61

319,11

411,55

129,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

18,80

36,07

46,60

129,2

401300 Prispevek za starševsko varstvo

31,46

60,45

77,65

128,5

402999 Drugi operativni odhodki

61,59

379,97

496,00

130,5

13.737,85

27.743,44

33.808,66

121,9

13.737,85

27.743,44

33.808,66

121,9

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
070323 Zamenjava dotrajanih garažnih vrat- gasilski dom Gornja Radgona
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402199 Drugi posebni materiali in storitve
402999 Drugi operativni odhodki

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

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

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

(3)/(2)

5.500,00 116,2

213.679,42 130,6
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
100304 Javna dela- zavodi in društva
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

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

110216 Skupni programi kmetijstva- razpis
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

110217 Drugi programi v kmetijstvu

(3)/(2)

35.274,85

56.958,27

78.230,57

29.653,76

13.612,97

20.824,67

137,4
153,0

5.275,09

43.345,30

57.405,90

132,4

346,00

0,00

0,00

---

31.236,21

63.516,12

58.791,73

92,6

21.058,19

56.040,43

47.191,73

84,2

21.058,19

56.040,43

47.191,73

84,2

0,00

23.508,98

6.808,17

29,0

0,00

23.508,98

6.808,17

29,0

2.858,31

0,00

4.383,56

---

2.858,31

0,00

4.383,56

---

9.867,00

18.446,00

25.000,00

135,5

9.867,00

18.446,00

25.000,00

135,5

2.377,44

5.713,75

4.000,00

70,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

392,16

0,00

0,00

---

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

452,80

0,00

0,00

---

8,56

0,00

0,00

---

423,92

5.113,75

4.000,00

78,2

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS
402999 Drugi operativni odhodki
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

110219 Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

100,00

600,00

0,00

0,0

1.000,00

0,00

0,00

---

5.955,44

8.371,70

7.000,00

83,6

0,00

0,00

7.000,00

---

5.955,44

8.371,70

0,00

0,0
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1103

(3)/(2)

Splošne storitve v kmetijstvu

10.178,02

7.475,69

11.600,00

155,2

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

10.178,02

7.475,69

11.600,00

155,2
163,9

110330 Varovanje živali - veterinarske storitve

8.751,55

6.039,24

9.900,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

5.249,36

4.682,86

4.800,00

102,5

402999 Drugi operativni odhodki

1.402,19

1.356,38

5.100,00

376,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.100,00

0,00

0,00

---

1.426,47

1.436,45

1.700,00

118,4

1.426,47

1.436,45

1.700,00

118,4

2.820.961,10

927.006,82

1.615.228,11

921.875,62

1.299.320,06

140,9

815.845,43

622.776,24

651.883,46

104,7

81.765,52

40.392,65

0,00

0,0

81.765,52

40.392,65

0,00

0,0

0,0

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
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

130206 Tekoče vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni

1.299.320,06 140,2

17.069,93

10.757,88

0,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

9.034,35

0,00

0,00

---

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

8.035,58

10.757,88

0,00

0,0

175.849,13

224.344,22

273.336,97

121,8

157.077,85

0,00

0,00

---

18.771,28

224.344,22

273.336,97

121,8

130208 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

14.843,92

22.995,60

23.000,00

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

14.807,51

284,70

0,00

0,0

0,00

22.710,90

23.000,00

101,3

36,41

0,00

0,00

---

354.970,39

169.461,62

170.000,00

100,3

354.970,39

169.461,62

170.000,00

100,3

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

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS

130210 Tekoče vzdrževanje LC, JP, prometne signalizacije in mestnih ulic- zimska služba
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1302122 Javna snaga
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

(3)/(2)

171.346,54

154.824,27

185.546,49

119,8

1.015,73

1.192,01

1.600,00

134,2

0,00

982,06

0,00

0,0

361,54

333,78

600,00

179,8

27.305,12

0,00

0,00

---

135.296,25

144.639,82

179.346,49

124,0

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

4.504,82

4.374,50

4.000,00

91,4

402999 Drugi operativni odhodki

2.863,08

3.302,10

0,00

0,0

671.050,72

156.209,81

502.267,96

321,5

80.760,94

55.812,62

5.267,96

9,4

79.950,94

55.812,62

5.267,96

9,4

810,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

100.000,00

---

0,00

0,00

100.000,00

---

56.259,32

0,00

0,00

---

55.009,32

0,00

0,00

---

1.250,00

0,00

0,00

---

184.752,75

78.038,86

97.000,00

124,3

181.121,45

78.038,86

97.000,00

124,3

3.271,30

0,00

0,00

---

360,00

0,00

0,00

---

41.786,89

0,00

0,00

---

40.966,89

0,00

0,00

---

820,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

50.000,00

---

0,00

0,00

50.000,00

---

110.114,66

0,00

0,00

---

108.014,66

0,00

0,00

---

2.100,00

0,00

0,00

---

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

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

1302100 Modernizacija LC 104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

1302105 Modernizacija JP 606051 Ivanjski Vrh-Kukovec
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

1302106 Modernizacija JP 606151 Sp.Ivanjci-Bračko
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

Stran: 16 od 54

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

88.845,41

0,00

0,00

---

87.195,41

0,00

0,00

---

1.650,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

70.000,00

---

0,00

0,00

70.000,00

---

16.184,91

0,00

0,00

---

15.734,91

0,00

0,00

---

450,00

0,00

0,00

---

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
130211 Modernizacija JP 605791 Negova-Lokavci (Pucko)
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

1302120 Modernizacija JP 605121 Plitvički Vrh- Mauko
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

1302133 Modernizacija JP605661 Ivanjševski Vrh-Rovtar-Križa (Vučak)

(3)/(2)

9.877,84

22.358,33

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

8.627,84

21.809,33

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

1.250,00

549,00

0,00

0,0

0,00

0,00

40.000,00

---

0,00

0,00

40.000,00

---

0,00

0,00

140.000,00

---

0,00

0,00

140.000,00

---

60.938,05

0,00

0,00

---

60.938,05

0,00

0,00

---

16.505,23

0,00

0,00

---

16.085,23

0,00

0,00

---

420,00

0,00

0,00

---

1302136 Preplastitev LK 105151 G.Radgona-Vrečova ulica
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1302137 Panonska ulica R1-230- zamenjava vodovoda in obnova pločnikov
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

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

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

5.024,72

0,00

0,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

3.704,72

0,00

0,00

---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

1.320,00

0,00

0,00

---

0,00

7.964,18

15.000,00

188,3

0,00

7.964,18

15.000,00

188,3

420401 Novogradnje

0,00

7.964,18

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

15.000,00

---

13029003 Urejanje cestnega prometa
1302132 Izgradnja avtobusnih postajališč

Stran: 17 od 54

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13029004 Cestna razsvetljava
130250 Javna razsvetljava

128.331,96

134.925,39

130.168,64

96,5

128.331,96

134.925,39

130.168,64

96,5

0,00

4.758,00

0,00

0,0

77.206,44

76.257,05

85.000,00

111,5

40220001 MM210615, TK Radgona reflektorji in kontejner

0,00

2.401,66

0,00

0,0

40220002 MM4907, ŠNK Radgona slačilnice

0,00

2.765,85

0,00

0,0

40220003 MM229356 ŠNK Radgona reflektorji umetna trava in pomožno igrišče

0,00

1.414,29

0,00

0,0

40220004 MM Spodnja Ščavnica

0,00

7,62

0,00

0,0

49.581,07

45.452,28

20.000,00

44,0

1.544,45

1.868,64

1.868,64

100,0

0,00

0,00

23.300,00

---

1.205.732,99

5.131,20

0,00

0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve
402200 Električna energija

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1306

(3)/(2)

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

1.205.732,99

5.131,20

0,00

0,0

1.205.732,99

0,00

0,00

---

131,60

0,00

0,00

---

1.177.127,62

0,00

0,00

---

17.558,77

0,00

0,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

480,00

0,00

0,00

---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

10.435,00

0,00

0,00

---

0,00

5.131,20

0,00

0,0

0,00

5.131,20

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130691 Priključitev sivih lis na širokopasovno omrežje
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

220.232,19

1.255.569,80

288.834,58

23,0

0,00

30.243,00

25.000,00

82,7

0,00

30.243,00

25.000,00

82,7

0,00

30.243,00

25.000,00

82,7

0,00

5.000,00

0,00

0,0

410208 Sredstva za pripravo brezposelnih na zaposlitev v privatnih podjetjih

0,00

15.200,00

0,00

0,0

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti

0,00

10.043,00

0,00

0,0

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

0,00

0,00

25.000,00

---

220.232,19

1.225.326,80

263.834,58

21,5

7.420,00

2.500,00

2.397,71

95,9

2.500,00

2.500,00

0,00

0,0

2.500,00

2.500,00

0,00

0,0

4.920,00

0,00

2.397,71

---

0,00

0,00

2.397,71

---

4.920,00

0,00

0,00

---

212.812,19

1.222.826,80

261.436,87

21,4

42.797,36

792.178,02

17.067,80

2,2

870,24

761,97

0,00

0,0

0,00

135,01

0,00

0,0
0,0

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

1403

(3)/(2)

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

140321 Lisjakova struga
402999 Drugi operativni odhodki
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140305 Projekt "SKUPAJ"
402005 Stroški prevajalskih storitev
402199 Drugi posebni materiali in storitve
420401 Novogradnje

0,00

772.923,14

0,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

526,38

17.067,80

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

8.137,40

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

34.946,00

0,00

0,00

---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

6.981,12

9.694,12

0,00

0,0

2.207,74

7.769,54

16.000,00

205,9

2.207,74

7.769,54

16.000,00

205,9

22.795,35

4.094,17

3.000,00

73,3

22.795,35

4.094,17

3.000,00

73,3

140308 Turistična in druga prometna signalizacija
402999 Drugi operativni odhodki

140309 Drugi projekti
402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
140314 Sofinanciranje programov v turizmu
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402199 Drugi posebni materiali in storitve
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti

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
402999 Drugi operativni odhodki
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

140322 Ureditev prostorov arhiva za Carinsko izpostavo Murska Sobota
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

140323 Izgradnja murske kolesarske poti

(3)/(2)

3.590,63

4.058,07

6.000,00

147,9

553,20

438,10

0,00

0,0

90,31

336,42

0,00

0,0

2.087,02

1.004,58

0,00

0,0

860,10

2.278,97

6.000,00

263,3

9.241,37

7.200,20

8.500,00

118,1

9.241,37

7.200,20

8.500,00

118,1

733,00

733,00

800,00

109,1

733,00

733,00

800,00

109,1

1.046,48

1.046,48

2.500,00

238,9

0,00

1.046,48

0,00

0,0

1.046,48

0,00

2.500,00

---

125.161,99

125.822,14

138.397,00

110,0

111.196,04

99.633,63

115.897,00

116,3

13.965,95

26.188,51

22.500,00

85,9

2.501,17

5.842,09

0,00

0,0

2.501,17

5.842,09

0,00

0,0

0,00

270.974,25

59.172,07

21,8

420401 Novogradnje

0,00

206.812,59

59.172,07

28,6

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

64.161,66

0,00

0,0

2.737,10

0,00

0,00

---

2.737,10

0,00

0,00

---

0,00

3.108,84

10.000,00

321,7

0,00

3.108,84

10.000,00

321,7

140324 Območni razvojni svet za območje Prlekije
402999 Drugi operativni odhodki

140325 Razvoj blagovne znamke "Gornja Radgona, mesto sejmov in penine"
402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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
432000 Investicijski transferi občinam

150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci
420401 Novogradnje
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
402999 Drugi operativni odhodki

(3)/(2)

380.326,65

2.956.578,04

5.574.315,08 188,5

357.284,11

2.956.578,04

5.574.315,08

188,5

136.527,36

50.188,47

47.438,05

94,5

9.930,32

10.327,56

12.000,00

116,2

9.930,32

5.967,99

12.000,00

201,1

0,00

4.359,57

0,00

0,0

85.318,54

10.503,78

5.438,05

51,8

0,00

0,00

5.438,05

---

85.318,54

10.503,78

0,00

0,0

27.562,34

27.067,15

30.000,00

110,8

319,99

0,00

0,00

---

27.242,35

27.067,15

30.000,00

110,8

13.716,16

2.289,98

0,00

0,0

0,00

111,98

0,00

0,0

13.716,16

2.178,00

0,00

0,0

220.756,75

2.906.389,57

5.496.877,03

189,1

195.135,12

2.424.063,02

5.479.077,03

226,0

402009 Izdatki za reprezentanco

0,00

82,00

0,00

0,0

402200 Električna energija

0,00

3.406,62

0,00

0,0

15.768,00

1.242,00

0,00

0,0

136.293,85

2.344.258,97

5.402.437,97

230,5

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
150203 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop) - Občina Gornja Radgona

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

1.955,00

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

0,00

57.377,70

63.257,72

110,3

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

40.795,74

2.684,61

0,00

0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

2.277,53

13.056,12

13.381,34

102,5

150204 Izgradnja kanalizacijskega omrežja Mele

0,00

456.648,10

0,00

0,0

420401 Novogradnje

0,00

452.928,10

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

0,00

2.590,00

0,00

0,0

420802 Investicijski inženiring

0,00

1.130,00

0,00

0,0
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
150241 Najem montažne čistilne naprave na Tratah
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

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

15029003 Izboljšanje stanja okolja
150243 Zemeljski izkop na lokaciji opuščenega glinokopa
402999 Drugi operativni odhodki

1505

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
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402999 Drugi operativni odhodki

(3)/(2)

11.130,00

9.000,00

5.500,00

61,1

11.130,00

9.000,00

5.500,00

61,1

14.491,63

16.678,45

12.300,00

73,8

559,31

446,98

300,00

67,1

13.932,32

16.231,47

12.000,00

73,9

0,00

0,00

30.000,00

---

0,00

0,00

30.000,00

---

0,00

0,00

30.000,00

---

23.042,54

0,00

0,00

---

23.042,54
23.042,54

0,00
0,00

0,00
0,00

-----

23.042,54

0,00

0,00

---

972.534,73

3.067.034,55

214.828,12

84.659,02

99.114,20

117,1

126.992,25

29.268,73

30.978,00

105,8

45.390,78

16.364,32

0,00

0,0

45.390,78

16.364,32

0,00

0,0

81.601,47

12.904,41

30.978,00

240,1

4.587,88

7.102,74

8.000,00

112,6

77.013,59

5.801,67

22.978,00

396,1

4.844.341,91 158,0
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Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

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

87.835,87

55.390,29

68.136,20

123,0

87.835,87

55.390,29

68.136,20

123,0

420800 Študija o izvedljivosti projekta

11.124,00

0,00

0,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

76.711,87

55.390,29

40.000,00

72,2

0,00

0,00

28.136,20

---

513.407,46

2.786.910,33

4.545.953,93

163,1

350.108,76

2.587.105,23

4.339.885,43

167,8

16.746,15

18.360,88

0,00

0,0

16.599,48

18.301,78

0,00

0,0

146,67

59,10

0,00

0,0

600,00

1.548,38

1.560,00

100,8

600,00

1.548,38

1.560,00

100,8

29.794,97

19.403,82

60.000,00

309,2

29.794,97

19.403,82

60.000,00

309,2

42080407 Prostorska dokumentacija- OPN

1603

(3)/(2)

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"

302.967,64

2.547.792,15

4.278.325,43

167,9

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

458,94

4.142,42

902,6

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

0,00

1.758,60

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

0,00

8.072,50

48.541,99

601,3

0,00

2.365.939,97

4.148.432,13

175,3

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

420401 Novogradnje

169.803,57

114.731,94

0,00

0,0

420600 Nakup zemljišč

132.864,07

0,00

0,00

---

0,00

41.571,22

77.208,89

185,7

0,00

9.640,18

0,00

0,0

300,00

5.618,80

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor
420802 Investicijski inženiring
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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A. Bilanca odhodkov
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Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
16039003 Objekti za rekreacijo
160399 Mestni park
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402099 Drugi splošni material in storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
402299 Druge storitve komunikacij in komunale
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402512 Zavarovalne premije za opremo
402999 Drugi operativni odhodki

16039004 Praznično urejanje naselij
160305 Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin

(3)/(2)

24.427,47

28.052,87

23.300,00

83,1

24.427,47

28.052,87

23.300,00

83,1

2.211,17

2.067,93

2.200,00

106,4

256,65

0,00

0,00

---

0,00

569,09

0,00

0,0

2.563,50

2.254,37

4.000,00

177,4

0,00

732,04

0,00

0,0

623,75

427,85

1.000,00

233,7

44,55

41,43

100,00

241,4

0,00

641,80

0,00

0,0

16.285,46

18.687,75

15.000,00

80,3

1.963,98

2.001,78

0,00

0,0

478,41

628,83

1.000,00

159,0

2.584,38

869,70

3.000,00

345,0

2.584,38

869,70

3.000,00

345,0

2.584,38

869,70

3.000,00

345,0

136.286,85

170.882,53

179.768,50

105,2

35.340,54

43.874,11

53.551,28

122,1

35.340,54

43.874,11

53.551,28

122,1

100.946,31

127.008,42

96.217,22

75,8

0,00

3.294,00

0,00

0,0

402512 Zavarovalne premije za opremo

32.466,34

41.035,92

0,00

0,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

68.479,97

82.678,50

96.217,22

116,4

0,00

0,00

30.000,00

---

0,00

0,00

30.000,00

---

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
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

160399-4 Sofinanciranje malih čistilnih naprav
402999 Drugi operativni odhodki
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(1)
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1605

(3)/(2)

Spodbujanje stanovanjske gradnje

244.299,15

195.465,20

199.273,78

102,0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

181.240,14

122.290,23

149.363,43

122,1

160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš

169.743,71

116.701,37

128.649,75

110,2

402200 Električna energija

2.587,57

2.469,44

2.500,00

101,2

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.286,10

2.101,59

2.100,00

99,9

653,75

457,02

500,00

109,4

402203 Voda in komunalne storitve
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

34.181,14

0,00

123.549,75

---

402504 Zavarovalne premije za objekte

2.966,76

0,00

0,00

---

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

6.337,53

0,00

0,00

---

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

5.004,93

0,00

0,00

---

0,00

553,39

0,00

0,0

112.855,74

109.196,23

0,00

0,0

1.870,19

1.923,70

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini

11.496,43

5.588,86

20.713,68

370,6

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

186,40

1.511,20

20.713,68

---

402999 Drugi operativni odhodki

469,82

0,00

0,00

---

10.840,21

4.077,66

0,00

0,0

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

63.059,01

73.174,97

49.910,35

68,2

60.764,20

47.257,43

49.910,35

105,6

35,71

0,00

0,00

---

60.728,49

47.257,43

49.910,35

105,6

2.294,81

25.917,54

0,00

0,0

2.294,81

25.917,54

0,00

0,0
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A. Bilanca odhodkov
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v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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
170206 Vzdrževanje defibrilatorjev
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1707

Drugi programi na področju zdravstva

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

(3)/(2)

146.303,19

97.093,26

103.000,00 106,1

53.358,59

0,00

0,00

---

53.358,59

0,00

0,00

---

11.218,76

0,00

0,00

---

251,40

0,00

0,00

---

10.967,36

0,00

0,00

---

37.839,83

0,00

0,00

---

37.839,83

0,00

0,00

---

4.300,00

0,00

0,00

---

4.300,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

92.944,60

97.093,26

101.000,00

104,0

79.570,87

91.070,39

90.000,00

98,8

79.570,87

91.070,39

90.000,00

98,8

79.570,87

91.070,39

90.000,00

98,8

13.373,73

6.022,87

11.000,00

182,6

170720 Mrliško ogledna služba

13.373,73

6.022,87

11.000,00

182,6

402999 Drugi operativni odhodki

4.458,66

4.415,26

6.000,00

135,9

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

8.915,07

1.607,61

5.000,00

311,0
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1.branje
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(2)

(3)
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

(3)/(2)

1.345.836,95

1.168.707,15

747.048,41

63,9

622.905,93

23.343,81

471,67

2,0

622.905,93

23.343,81

471,67

2,0

600.739,60

0,00

0,00

---

591.305,60

0,00

0,00

---

420801 Investicijski nadzor

6.434,00

0,00

0,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.000,00

0,00

0,00

---

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

180206 Špital

6.950,60

15.138,92

471,67

3,1

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

1.034,67

1.124,58

57,32

5,1

402199 Drugi posebni materiali in storitve

2.940,00

0,00

0,00

---

928,47

1.463,81

0,00

0,0

1.204,18

1.828,38

0,00

0,0

168,34

203,70

8,45

4,2

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

0,00

371,56

0,00

0,0

402504 Zavarovalne premije za objekte

289,56

600,64

75,17

12,5

0,00

395,28

0,00

0,0

402512 Zavarovalne premije za opremo

250,98

253,44

31,83

12,6

402999 Drugi operativni odhodki

14,8

402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

134,40

2.014,68

298,90

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

0,00

655,47

0,00

0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

0,00

737,38

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

0,00

5.490,00

0,00

0,0

15.215,73

8.204,89

0,00

0,0

0,00

50,86

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

6.254,33

0,00

0,00

---

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

8.961,40

8.154,03

0,00

0,0

180207 Grad Negova
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

Stran: 27 od 54

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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 JZ Knjižnica Gornja Radgona

(3)/(2)

321.510,43

316.950,11

409.407,15

129,2

111.329,08

80.540,57

70.527,63

87,6

44.452,41

0,00

0,00

---

32,10

0,00

0,00

---

42.480,92

0,00

0,00

---

1,39

0,00

0,00

---

1.938,00

0,00

0,00

---

61.278,22

80.540,57

70.527,63

87,6

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

24.793,34

42.865,13

33.196,86

77,4

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

13.810,72

17.662,59

13.185,59

74,7

1.181,70

0,00

0,00

---

21.492,46

20.012,85

24.145,18

120,7

5.598,45

0,00

0,00

---

5.598,45

0,00

0,00

---

169.150,02

186.505,97

291.037,00

156,1

169.150,02

186.505,97

291.037,00

156,1

123.487,58

130.602,44

0,00

0,0

41330001 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- KULTPROTUR in TIC G.Radgona

0,00

0,00

94.750,00

---

41330002 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- MLADINSKI CENTER

0,00

0,00

19.145,00

---

41330003 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- TIC in GRAD NEGOVA

0,00

0,00

19.560,00

---

41330004 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- ŠPITAL

0,00

0,00

20.557,00

---

45.662,44

55.903,53

0,00

0,0

41330201 Izdatki za blago in storitve- KULTPROTUR in TIC G.R.

0,00

0,00

36.805,00

---

41330202 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve KULTPROTUR

0,00

0,00

38.900,00

---

41330203 Izdatki za blago in storitve- KINO in KULTURNI DOM

0,00

0,00

1.320,00

---

41330204 Izdatki za blago in storitve- MLADINSKI CENTER

0,00

0,00

12.990,00

---

41330206 Izdatki za blago in storitve- TIC in GRAD NEGOVA

0,00

0,00

27.190,00

---

41330208 Izdatki za blago in storitve- ŠPITAL

0,00

0,00

19.820,00

---

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
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18039003 Ljubiteljska kultura
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

41.031,33

49.903,57

47.842,52

95,9

7.555,03

6.102,06

5.852,52

95,9

7.555,03

6.102,06

5.852,52

95,9

30.372,91

36.819,48

35.000,00

95,1

30.372,91

13.603,67

35.000,00

257,3

412000111 A-redna dejavnost društva

0,00

7.512,32

0,00

0,0

412000112 B-izvedeni projekti in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležba na revijah in srečanjih

0,00

12.114,24

0,00

0,0

412000113 C-strokovno izobraževanje članov društva

0,00

1.220,00

0,00

0,0

412000114 D-materialni stroški namenjeni za izvedbo programov ter nakup opreme in osnovnih sredstev

0,00

2.369,25

0,00

0,0

3.103,39

6.982,03

6.990,00

100,1

3.103,39

6.982,03

6.990,00

100,1

6.439,50

14.131,99

19.200,00

135,9

910,00

8.331,99

5.500,00

66,0

910,00

8.331,99

5.500,00

66,0

910,00

8.331,99

5.500,00

66,0

5.529,50

5.800,00

13.700,00

236,2

5.529,50

5.800,00

7.700,00

132,8

5.529,50

5.800,00

7.700,00

132,8

0,00

0,00

6.000,00

---

0,00

0,00

6.000,00

---

413200 Tekoči transferi v javne sklade

180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
413200 Tekoči transferi v javne sklade

1804

(3)/(2)

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

180463 Sofinanciranje programov in stroškov delovanja upokojenskih društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
180562 Sofinanciranje programov športnih društev
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

(3)/(2)

394.981,09

814.281,24

317.969,59

39,1

287.526,86

800.764,05

303.504,23

37,9

102.196,17

116.935,89

123.000,00

105,2

0,00

800,00

0,00

0,0

102.016,09

21.285,64

123.000,00

577,9

412000001 Športna vzgoja šoloobveznoh otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-7- strokovni kader

0,00

714,00

0,00

0,0

412000002 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-7- materialni stroški izvedbe
programa

0,00

507,00

0,00

0,0

412000003 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-7- najem oz.uporabo objektov

0,00

154,00

0,00

0,0

412000004 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-9- strokovni kader

0,00

714,00

0,00

0,0

412000005 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-9- najem oz.uporaba objektov

0,00

154,00

0,00

0,0

412000006 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-10- strokovni kader

0,00

714,00

0,00

0,0

412000007 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole U-10- materialni stroški izvedbe
programa

0,00

507,00

0,00

0,0

412000008 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport U-10- najem oz.uporaba objektov

0,00

210,00

0,00

0,0

412000009 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-11- strokovni kader

0,00

620,00

0,00

0,0

412000010 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-12- strokovni kader

0,00

675,00

0,00

0,0

412000011 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-12- materialni stroški izvedbe
programa

0,00

375,00

0,00

0,0

412000012 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-12- materialni stroški izvedbe
programa

0,00

177,00

0,00

0,0

412000013 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za IIstopnjo športne šole U-13- strokovni kader

0,00

785,00

0,00

0,0

412000014 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-13- materialni stroški izvedbe
programa

0,00

507,00

0,00

0,0

412000015 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole U-13- najem oz.uporaba objektov

0,00

177,00

0,00

0,0

412000016 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole U-15- strokovni kader

0,00

856,00

0,00

0,0

412000017 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole U-15- materialni stroški izvedbe
programa

0,00

507,00

0,00

0,0

412000018 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole U-15- najem oz.uporaba objektov

0,00

170,00

0,00

0,0

412000019 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole- strokovni kader

0,00

1.559,00

0,00

0,0

412000020 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole- najem oz.uporaba objektov

0,00

404,00

0,00

0,0

412000021 Športni objekti- upravljanje in vzdrževanje športnih površin in objektov

0,00

3.410,42

0,00

0,0

412000022 Kakovostni šport članov- uporaba oz.najem objektov

0,00

1.387,00

0,00

0,0

412000023 Razvojne in strokovne naloge v športu- za spopolnjevanje strokovnega kadra

0,00

1.359,00

0,00

0,0

412000024 Razvojne in strokovne naloge v športu- za usposabljanje strokovnega kadra

0,00

871,88

0,00

0,0

412000025 Delovanje društev, zvez, zavodov- stroški delovanja društva

0,00

37.575,41

0,00

0,0

412000026 Športna rekreacija- najem oz.uporaba objekta

0,00

3.402,48

0,00

0,0

412000027 Vrhunski šport- športni dodatek za kategorizirane športnike

0,00

678,75

0,00

0,0
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412000028 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole malčki- strokovni kader

0,00

803,00

0,00

412000029 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole malčki- najem oz. uporaba objekta

0,00

402,00

0,00

0,0
0,0

412000030 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole malčki- materialni stroški izvedbe
programa

0,00

356,00

0,00

0,0

412000031 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki- strokovni kader

0,00

883,00

0,00

0,0

412000032 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki- najem oz. uporaba
objekta

0,00

645,00

0,00

0,0

412000033 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki- materialni stroški
izvedbe programa

0,00

356,00

0,00

0,0

412000034 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III. stopnjo športne šole starejši dečki- strokovni kader

0,00

963,00

0,00

0,0

412000035 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III. stopnjo ššportne šole starejši dečki- najem oz. uporaba
objekta

0,00

586,00

0,00

0,0

412000036 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III. stopnjo športne šole starejši dečki- materialni stroški
izvedbe programa

0,00

356,00

0,00

0,0

412000037 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole mladinci- strokovni kader

0,00

1.753,00

0,00

0,0

412000038 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za V.stopnjo športne šole mladinci- najem oz.uporaba objekta

0,00

1.596,00

0,00

0,0

412000039 Posebni programi- za športni tabor Pohorje

0,00

659,00

0,00

0,0

412000040 Posebni programi za program Hura prosti čas Gornja Radgona

0,00

173,00

0,00

0,0

412000041 Posebni programi za program Odprimo šolske telovadnice

0,00

82,00

0,00

0,0

412000042 Šolska vzgoja šoloobveznih otrok- sofinanciranje stroškov udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih

0,00

615,00

0,00

0,0

412000043 Posebni programi-začetni tečaj

0,00

293,00

0,00

0,0

412000046 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 1. razred- za strokovni kader

0,00

36,00

0,00

0,0

412000047 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba- planinska šola in pohodi 1.razred- za objekt

0,00

36,00

0,00

0,0

412000048 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba- planinska šola in pohodi 2-3 razred- za strokovni kader

0,00

53,00

0,00

0,0

412000049 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 2-3 razred- za objekt

0,00

53,00

0,00

0,0

412000050 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 4-5 razred- za strokovi kader

0,00

53,50

0,00

0,0

412000051 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in pohodi 4-5 razred- za objekt

0,00

53,50

0,00

0,0

412000053 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in izleti 6-7 razred- za objekt

0,00

71,50

0,00

0,0

412000054 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in izleti 8-9 razred- za strokovni kader

0,00

71,50

0,00

0,0

412000055 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in izleti 8-9 razred-za objekt

0,00

71,50

0,00

0,0

412000056 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna vadba-planinska šola in izleti 1-9 razred-za strokovni kader

0,00

71,50

0,00

0,0

412000058 Posebni programi-za Orientacijska tekmovanja

0,00

165,00

0,00

0,0

412000059 Posebni programi-za Planinski tabor mladih-Soriška planina

0,00

879,00

0,00

0,0

412000060 Posebni programi- za Tura mladinskega odseka: Begunjščica-Stol

0,00

105,00

0,00

0,0

412000061 Posebni programi- za Tura srednješolcev in študentov POmurja in Podravja na Sauleck

0,00

69,00

0,00

0,0

412000062 Posebni programi- za zimski vzpon na Ivanščico-Hrvaško Zagorje

0,00

49,00

0,00

0,0

412000063 Posebni programi- za pohod Velika PLanina, Gradišče, konj

0,00

220,00

0,00

0,0

412000064 POsebni programi- za pohod Planina Krstenica; Krsteniški stog

0,00

104,00

0,00

0,0

412000065 Posebni programi- za pohod Košutica Karavanke

0,00

44,00

0,00

0,0
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412000067 POsebni programi- za pohod Mali Golak

0,00

49,00

0,00

0,0

412000068 Posebni programi- za pohod Petzeck-visoke ture

0,00

132,00

0,00

0,0

412000069 POsebni programi- za pohod Dolina Krme-Kredarica Triglav

0,00

88,00

0,00

0,0

412000070 Športne prireditve- za nočno orientacijsko tekmovanje Eksponent

0,00

445,00

0,00

0,0

412000071 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za III.stopnjo športne šole pionirji- strokovni kader

0,00

882,75

0,00

0,0

412000072 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za III.stopnjo športne šole pionirji- materialni stroški

0,00

326,33

0,00

0,0

412000073 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za V.stopnjo športne šole mladinci- za strokovni kader

0,00

1.730,67

0,00

0,0

412000074 Kakovostno šport članov- za uporabo oz.najem objekta-člani

0,00

2.481,08

0,00

0,0

412000075 Kakovostni šport članov- za uporabo oz.najem objekta-trap

0,00

682,92

0,00

0,0

412000076 Športne prireditve- 18.pokal mesta Radgona

0,00

600,00

0,00

0,0

412000079 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini rokomet- strokovni kader

0,00

624,50

0,00

0,0

0,00

1.066,49

0,00

0,0

412000080 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini rokomet- najem oz.uporaba
objekta

0,00

540,00

0,00

0,0

412000081 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini rokomet- materialni stroški
izvedbe programa

0,00

443,00

0,00

0,0

41200008 Shokotan klub G.Radgona

412000082 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki-A- strokovni kader

0,00

687,00

0,00

0,0

412000083 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zas II.stopnjo športne šole mlajši dečki A-najem oz.uporaba
objekta

0,00

998,50

0,00

0,0

412000084 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki A- materialni stroški
izvedbe programa

0,00

443,00

0,00

0,0

412000085 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- za strokovni kader

0,00

749,00

0,00

0,0

412000086 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole za najem oz.uporabo objekta

0,00

1.194,50

0,00

0,0

412000087 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- materialni stroški
izvedbe programa

0,00

443,00

0,00

0,0

412000088 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- strokovni kader

0,00

749,00

0,00

0,0

412000089 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- najem oz.uporaba
objekta

0,00

1.194,00

0,00

0,0

412000090 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- materialni stroški
izvedbe programa

0,00

443,50

0,00

0,0

412000091 Športne prireditve- 27.memorial Mateja Klopčiča

0,00

583,00

0,00

0,0

412000095 Športna vzgoja predšolskih otrok programi redne vadbe-treningi tenisa- za strokovni kader

0,00

250,00

0,00

0,0

412000096 Športna vzgoja predšolskih otrok, programi redne vadbe- treningi tenisa- za objekt

0,00

250,00

0,00

0,0

412000097 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, programi reden vadbe- treningi tenisa- za kader

0,00

32,00

0,00

0,0

412000098 Športna vzgoja šoloobveznih otrok, programi redne vadbe- treningi tenisa- za objekt

0,00

32,00

0,00

0,0

412000099 Športne prireditve- Teniški turnir žrebanih dvojic

0,00

150,00

0,00

0,0

412000100 Športne prireditve- teniški turnir po starem

0,00

150,00

0,00

0,0

412000103 Športne prireditve- POmurje open turnir trojk

0,00

482,66

0,00

0,0

412000104 Športna rekreacija, tenis članice-za najem oziroma uporabo objekta

0,00

160,00

0,00

0,0
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412000105 Športna rekreacija, tenis člani- za najem oz.uporabo objekta

0,00

276,00

0,00

0,0

412000106 Posebni programi, za pohod v sredogorje na goro Sv.Trije kralji

0,00

88,00

0,00

0,0

412000107 Posebni programi, za spomladanski pohod v sredogorje (Okrešelj)

0,00

76,00

0,00

0,0

412000108 POsebni programi-za spomladanski pohod v sredogorje (Krnska jezera)

0,00

64,00

0,00

0,0
0,0

41200026 NK Tiha voda
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413300001 Športna vzgoja šoloobveznih otrok- naučimo se plavati
413300003 Stroški udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih

0,00

216,00

0,00

180,08

0,00

0,00

---

0,00

1.724,64

0,00

0,0

0,00

1.113,01

0,00

0,0

0,00

311,76

0,00

0,0

11.261,73

22.545,27

28.000,00

124,2

2.834,35

258,75

0,00

0,0

254,58

1.122,55

11.000,00

979,9

2.931,41

5.064,59

16.000,00

315,9

12,46

14,70

0,00

0,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.950,06

15.964,08

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

1.278,87

120,60

1.000,00

829,2

67.031,00

0,00

0,00

---

67.031,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

62.500,00

---

0,00

0,00

62.500,00

---

1.842,00

2.593,40

4.000,00

154,2

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

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

180567 Obnova nogometnih igrišč na TŠC Trate v Gornji Radgoni
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180569 Obnova strelišča v Gornji Radgoni
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

427,00

0,00

0,00

---

15,00

2.593,40

4.000,00

154,2

1.400,00

0,00

0,00

---
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180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan
402001 Čistilni material in storitve
402099 Drugi splošni material in storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve

(3)/(2)

3.906,22

4.486,89

6.200,00

61,38

0,00

0,00

138,2
---

124,89

34,99

0,00

0,0

23,95

75,00

0,00

0,0

402200 Električna energija

1.812,61

1.453,50

0,00

0,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.719,15

1.920,76

0,00

0,0

164,24

138,46

0,00

0,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

0,00

0,00

6.200,00

---

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

864,18

0,00

0,0

180595 Izgradnja slačilnic na TŠC Trate

8,4

402203 Voda in komunalne storitve

73.713,74

650.989,12

54.804,23

402199 Drugi posebni materiali in storitve

0,00

1.784,93

0,00

0,0

402200 Električna energija

0,00

121,68

0,00

0,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

0,00

54.804,23

---

420201 Nakup pisarniške opreme

0,00

3.665,55

0,00

0,0

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

0,00

28.478,14

0,00

0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

0,00

191,10

0,00

0,0

51.275,32

597.483,98

0,00

0,0

1.362,32

0,00

0,00

---

0,00

10.429,74

0,00

0,0

21.076,10

8.834,00

0,00

0,0

27.576,00

3.213,48

25.000,00

778,0

23.724,00

0,00

0,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.852,00

1.688,48

25.000,00

---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

0,00

1.525,00

0,00

0,0

107.454,23

13.517,19

14.465,36

107,0

1.380,40

7.033,04

7.965,36

113,3

1.380,40

7.033,04

7.965,36

113,3

1.565,66

3.630,39

5.000,00

137,7

1.565,66

3.630,39

5.000,00

137,7

420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
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
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180594 Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela
402999 Drugi operativni odhodki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

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
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci

(3)/(2)

104.508,17

2.853,76

1.500,00

0,00

1.093,12

0,00

52,6
0,0

101.733,17

1.760,64

1.500,00

85,2

2.775,00

0,00

0,00

---

1.796.837,07

2.694.129,10

2.113.327,15

78,4

1.270.786,07

1.516.124,36

1.080.164,52

71,3

1.270.786,07

1.516.124,36

1.080.164,52

71,3

890.094,83

972.202,42

966.164,52

99,4

870.313,44

965.816,08

932.486,52

96,6

6.988,19

6.386,34

31.678,00

496,0

0,00

0,00

2.000,00

---

12.793,20

0,00

0,00

---

108.274,18

116.537,46

114.000,00

97,8

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

108.274,18

116.537,46

114.000,00

97,8

190204 Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona- Črešnjevci

272.417,06

427.384,48

0,00

0,0

118,34

0,00

0,00

---

0,00

173,12

0,00

0,0

693,09

0,00

0,00

---

0,00

618,81

0,00

0,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402199 Drugi posebni materiali in storitve
402200 Električna energija
402999 Drugi operativni odhodki
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

0,00

8.007,70

0,00

0,0

420401 Novogradnje

110.497,45

405.382,85

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

144.310,18

0,00

0,00

---

420801 Investicijski nadzor

7.930,00

11.799,00

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

8.868,00

0,00

0,00

---

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

0,00

1.403,00

0,00

0,0
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1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
190301 Osnovna šola Gornja Radgona

(3)/(2)

359.759,58

966.128,12

830.762,63

86,0

308.545,82

910.870,32

773.440,46

84,9

205.319,55

273.269,68

165.526,73

60,6

402512 Zavarovalne premije za opremo

7.205,66

6.766,81

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

3.300,00

3.300,00

0,00

0,0

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

49.874,35

80.896,85

64.998,81

80,4

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

97.486,39

138.025,99

100.527,92

72,8

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

36.018,61

12.183,82

0,00

0,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

11.434,54

32.096,21

0,00

0,0

100,3

190302 Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

96.359,91

95.890,15

96.217,40

402199 Drugi posebni materiali in storitve

3.376,80

0,00

0,00

---

402512 Zavarovalne premije za opremo

3.196,83

3.076,36

0,00

0,0

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

11.990,99

20.747,33

41.646,68

200,7

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

51.752,81

66.358,37

54.570,72

82,2

3.008,87

0,00

0,00

---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

19.591,36

1.723,75

0,00

0,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

3.442,25

3.984,34

0,00

0,0

0,0

420244 Nakup opreme za učilnice

190305 Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ

0,00

538.087,21

0,00

402999 Drugi operativni odhodki

0,00

683,20

0,00

0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

517.896,21

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

0,00

19.507,80

0,00

0,0

0,00

0,00

475.892,85

---

0,00

0,00

475.892,85

---

0,00

0,00

30.000,00

---

0,00

0,00

30.000,00

---

0,00

2.351,20

5.803,48

246,8

0,00

2.351,20

5.803,48

246,8

6.866,36

1.272,08

0,00

0,0

6.866,36

1.272,08

0,00

0,0

190307 Energetska obnova OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

190308 Intervencijsko vzdrževanje javnih zavodov
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
19039002 Glasbeno šolstvo
190303 Glasbena šola Gornja Radgona

51.213,76

55.257,80

57.322,17

103,7

31.399,47

35.809,78

54.570,17

152,4

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

16.821,88

15.767,22

18.335,48

116,3

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

13.505,33

18.164,06

36.234,69

199,5

1.072,26

1.878,50

0,00

0,0

17.062,29

16.696,02

0,00

0,0

17.062,29

1.527,56

0,00

0,0

0,00

15.168,46

0,00

0,0

2.752,00

2.752,00

2.752,00

100,0

2.752,00

2.752,00

2.752,00

100,0

166.291,42

211.876,62

202.400,00

95,5

163.248,71

210.076,62

200.500,00

95,4

161.108,71

183.816,62

187.000,00

101,7

161.108,71

183.816,62

187.000,00

101,7

2.140,00

2.060,00

1.000,00

48,5

2.140,00

2.060,00

1.000,00

48,5

51,7

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190304 Glasbena šola Gornja Radgona- najem plesne dvorane
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

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

1906

(3)/(2)

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

190652 Jelkovanje otrok

0,00

24.200,00

12.500,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

7.040,00

3.520,00

50,0

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

0,00

17.160,00

8.980,00

52,3

3.042,71

800,00

900,00

112,5

3.042,71

800,00

900,00

112,5

3.042,71

800,00

900,00

112,5

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

100,0
100,0

0,00

1.000,00

1.000,00

100,0

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

19069004 Študijske pomoči
190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka
411701 Kadrovske štipendije
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini
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

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
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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
200401 Subvencioniranje najemnin
411920 Subvencioniranje stanarin
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

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

(3)/(2)

468.545,18

519.403,70

613.728,51 118,2

7.900,00

9.700,00

10.500,00

108,3

7.900,00

9.700,00

10.500,00

108,3

3.500,00

3.000,00

3.500,00

116,7

3.500,00

3.000,00

3.500,00

116,7

4.400,00

6.700,00

7.000,00

104,5

4.400,00

6.700,00

7.000,00

104,5

460.645,18

509.703,70

603.228,51

118,4

46.149,07

43.891,12

50.925,04

116,0

46.149,07

43.891,12

50.925,04

116,0

46.149,07

43.891,12

50.925,04

116,0

327.915,50

381.315,79

449.516,27

117,9

264.649,26

319.425,32

379.516,27

118,8

406,26

0,00

0,00

---

260.333,28

319.425,32

379.516,27

118,8

3.909,72

0,00

0,00

---

63.266,24

61.890,47

70.000,00

113,1

0,00

44.029,92

70.000,00

159,0

63.266,24

17.860,55

0,00

0,0

51.235,00

54.458,85

62.500,00

114,8

42.080,27

44.635,21

49.000,00

109,8

42.080,27

41.864,33

49.000,00

117,0

0,00

2.770,88

0,00

0,0

6.873,18

6.740,00

10.000,00

148,4

6.873,18

6.740,00

10.000,00

148,4
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih

(3)/(2)

2.281,55

3.083,64

3.500,00

0,00

593,87

0,00

0,0

2.281,55

2.417,66

3.500,00

144,8

0,00

72,11

0,00

0,0

35.345,61

30.037,94

40.287,20

134,1

19.561,17

18.959,87

25.287,20

133,4

19.561,17

18.959,87

25.287,20

133,4

15.784,44

11.078,07

15.000,00

135,4

15.784,44

11.078,07

15.000,00

135,4

59.010,23

117.699,28

59.010,23

117.699,28

136.084,04

115,6

59.010,23

117.699,28

136.084,04

115,6

59.010,23

117.699,28

136.084,04

115,6

2.073,00

8.983,94

3.000,00

33,4

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

0,00

22.112,46

8.039,95

36,4

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

56.937,23

86.602,88

125.044,09

144,4

80.000,00

46.337,61

80.000,00

46.337,61

90.000,00

194,2

80.000,00

46.337,61

90.000,00

194,2

402199 Drugi posebni materiali in storitve
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

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

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine
230201 Proračunska rezerva občine

113,5

136.084,04 115,6

90.000,00 194,2

80.000,00

46.337,61

90.000,00

194,2

409000 Splošna proračunska rezervacija

50.000,00

11.546,32

20.000,00

173,2

409100 Proračunska rezerva

30.000,00

34.791,29

70.000,00

201,2
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A. Bilanca odhodkov
4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001

(3)/(2)

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

70.167,96

73.919,09

89.004,92 120,4

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

70.167,96

73.919,09

89.004,92 120,4

0603

Dejavnost občinske uprave

70.167,96

73.919,09

89.004,92

120,4

70.167,96

73.919,09

89.004,92

120,4

49.804,21

57.344,40

62.473,22

108,9

35.741,94

41.870,83

48.861,00

116,7

1.423,81

1.714,74

218,64

12,8

830,40

1.314,80

1.314,80

100,0

06039001 Administracija občinske uprave
060310 Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400100 Regres za letni dopust
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

1.468,93

2.186,69

2.522,52

115,4

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

1.031,50

1.384,80

1.353,00

97,7

0,00

177,53

0,00

0,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.275,94

3.870,53

7.901,82

204,2

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.428,23

2.872,91

0,00

0,0

196,17

231,96

0,00

0,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

19,97

25,61

0,00

0,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

37,03

43,79

0,00

0,0

435,87

268,13

301,44

112,4

579,98

64,14

0,00

0,0

2.334,44

1.317,94

0,00

0,0

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

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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A. Bilanca odhodkov
4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
060311 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat

(3)/(2)

20.363,75

16.574,69

26.531,70

160,1

328,89

458,59

1.500,00

327,1

97,68

0,00

500,00

---

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

707,84

1.479,55

400,00

27,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

181,27

0,00

0,00

---

53,30

0,00

150,00

---

402099 Drugi splošni material in storitve

5.584,42

2.956,80

2.500,00

84,6

402100 Uniforme in službena obleka

603,0

402000 Pisarniški material in storitve
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

402009 Izdatki za reprezentanco

2.387,65

82,92

500,00

402108 Drobni inventar

0,00

174,00

0,00

0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

0,00

108,71

0,00

0,0

396,38

659,40

800,00

121,3

402206 Poštnina in kurirske storitve

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

1.097,06

952,00

2.400,00

252,1

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

111,8

1.185,36

1.609,50

1.800,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

77,77

529,75

500,00

94,4

402304 Pristojbine za registracijo vozil

96,00

97,30

97,30

100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

0,00

535,76

650,00

121,3

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

0,00

0,00

350,00

---

402402 Stroški prevoza v državi

0,00

0,00

2.000,00

---

6.299,61

5.209,40

7.782,52

149,4

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

516,00

453,84

3.176,88

700,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

100,00

949,98

400,00

42,1

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

652,52

0,00

0,00

---

25,00

292,19

500,00

171,1

25,00

25,00

25,00

100,0

552,00

0,00

500,00

---

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
420200 Nakup pisarniškega pohištva
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS GORNJA RADGONA

(3)/(2)

62.968,05

63.190,35

106.433,00 168,4

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

11,83

22,94

50,00 218,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

11,83

22,94

50,00

218,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

11,83

22,94

50,00

218,0

11,83

22,94

50,00

218,0

11,83

22,94

50,00

218,0

900,00

1.184,17

900,00

1.184,17

2.000,00

168,9

900,00

1.184,17

2.000,00

168,9

900,00

1.000,00

1.500,00

150,0

900,00

1.000,00

1.500,00

150,0

0,00

184,17

500,00

271,5

0,00

184,17

500,00

271,5

020210 Stroški plačilnega prometa
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

2.000,00 168,9
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

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

(3)/(2)

7.581,98

9.034,70

26.133,00 289,3

7.581,98

9.034,70

26.133,00

289,3

7.581,98

9.034,70

26.133,00

289,3

4.566,63

6.299,40

22.133,00

351,4

40200070 pisarniški material in storitve

171,90

269,24

500,00

185,7

40200171 čistilni material in storitve

229,44

234,64

500,00

213,1

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

169,20

174,60

200,00

114,6

40200674 stroški oglaševalskih storitev

145,40

164,70

300,00

182,2

0,00

0,00

300,00

---

75,34

798,66

800,00

100,2
154,0

40200775 računalniške storitve
40200976 izdatki za reprezentanco
40209978 drugi splošni material in storitve

284,45

313,71

483,00

40220070 električna energija

729,75

1.030,72

800,00

77,6

1.685,84

1.559,31

4.000,00

256,5

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja
40220373 voda in komunalne storitve

42,09

48,27

100,00

207,2

40220474 odvozi smeti

104,02

200,01

200,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

378,25

418,79

500,00

119,4

40220676 poštnina in kurirske storitve

0,00

7,78

100,00

---

40240070 dnevnice za službena potovanja v državi

0,00

0,00

100,00

---

15,08

0,00

100,00

---

40240271 stroški prevoza v državi
40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

0,00

451,06

12.000,00

---

535,87

627,91

700,00

111,5

40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

0,00

0,00

350,00

---

40260670 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

0,00

0,00

100,00

---

3.015,35

2.735,30

4.000,00

146,2

3.015,35

2.735,30

4.000,00

146,2

40250474 zavarovalne premije za objekte

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

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160301 Tekoče vzdrževanje pokopališča

(3)/(2)

54.474,24

52.948,54

78.250,00 147,8

54.474,24

52.948,54

78.250,00

147,8

54.474,24

52.948,54

78.250,00

147,8

38.590,06

40.617,77

49.400,00

121,6

40200775 računalniške storitve

763,00

896,00

1.200,00

133,9

40209978 drugi splošni material in storitve

716,28

1.720,16

2.000,00

116,3

4.132,48

4.261,96

8.000,00

187,7

40220070 električna energija
40220373 voda in komunalne storitve
40220474 odvozi smeti
40250373 vzdrževanje pokopališč

160302 Investicijsko vzdrževanje pokopališča
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

778,94

634,00

1.200,00

189,3

7.488,20

8.522,79

12.000,00

140,8

24.711,16

24.582,86

25.000,00

101,7

15.884,18

12.330,77

28.850,00

234,0

15.884,18

12.330,77

28.850,00

234,0

Stran: 44 od 54

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

5002

(3)/(2)

3.789,13

5.584,30

10.553,00 189,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4,37

4,74

10,00 211,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

4,37

4,74

10,00

211,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4,37

4,74

10,00

211,0

020211 Plačila storitev UJP

4,37

4,74

10,00

211,0

40293074 plačila storitev UJP

4,37

4,74

10,00

211,0

650,00

400,00

650,00

400,00

1.200,00

300,0

650,00

400,00

1.200,00

300,0

650,00

400,00

1.200,00

300,0

650,00

400,00

1.200,00

300,0

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

1.200,00 300,0
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A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

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
060202 materialni stroški
40200070 pisarniški material in storitve
40200171 čistilni material in storitve
40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
40200976 izdatki za reprezentanco
40209978 drugi splošni material in storitve
40210870 nakup pohištva in rač. opreme
40220070 električna energija
40220373 voda in komunalne storitve

(3)/(2)

3.134,76

5.179,56

9.343,00 180,4

3.134,76

5.179,56

9.343,00

180,4

3.134,76

5.179,56

9.343,00

180,4

1.892,36

3.292,83

7.143,00

216,9

274,72

289,52

400,00

138,2

81,08

40,96

100,00

244,1
137,9

28,80

29,00

40,00

476,30

503,60

450,00

89,4

85,40

134,20

283,00

210,9

0,00

0,00

500,00

---

457,53

782,67

1.200,00

153,3

55,37

113,29

150,00

132,4

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

130,11

160,46

220,00

137,1

40220676 poštnina in kurirske storitve

124,00

35,34

200,00

565,9

40240271 stroški prevoza v državi

109,66

0,00

200,00

---

0,00

1.128,69

3.300,00

292,4

69,39

75,10

100,00

133,2

1.242,40

1.886,73

2.200,00

116,6

1.242,40

1.886,73

2.200,00

116,6

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
40250475 zavarovalne premije za objekte

060217 sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

Stran: 46 od 54

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

KS NEGOVA

(3)/(2)

10.746,46

12.504,31

22.730,00 181,8

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

7,94

9,32

16,00 171,7

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

7,94

9,32

16,00

171,7

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

7,94

9,32

16,00

171,7

020212 Plačila storitev UJP

7,94

9,32

16,00

171,7

40293074 plačila storitev UJP

7,94

9,32

16,00

171,7

800,00

950,00

900,00

94,7

800,00

950,00

900,00

94,7

800,00

950,00

900,00

94,7

800,00

950,00

900,00

94,7

800,00

950,00

900,00

94,7

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

Stran: 47 od 54

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

(3)/(2)

4.568,78

4.494,19

4.568,78

4.494,19

5.314,00

118,2

4.568,78

4.494,19

5.314,00

118,2

2.761,22

2.128,30

3.014,00

141,6

497,80

533,14

500,00

93,8

40200171 čistilni material in storitve

66,90

57,20

80,00

139,9

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

28,90

29,00

40,00

137,9

0,00

97,60

120,00

123,0

40200976 izdatki za reprezentanco

304,54

105,12

320,00

304,4

40209978 drugi splošni material in storitve

227,82

9,90

274,00

---

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

433,51

221,52

0,00

0,0

40220373 voda in komunalne storitve

125,33

125,68

150,00

119,4

90,08

81,76

130,00

159,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

583,88

654,13

800,00

122,3

40220676 poštnina in kurirske storitve

273,38

139,28

200,00

143,6

69,08

73,97

100,00

135,2

0,00

0,00

200,00

---

60,00

0,00

100,00

---

1.807,56

2.365,89

2.300,00

97,2

1.807,56

2.365,89

2.300,00

97,2

5.369,74

7.050,80

5.369,74

7.050,80

16.500,00

234,0

5.369,74

7.050,80

16.500,00

234,0

5.029,06

4.816,58

6.350,00

131,8

1.688,94

822,24

1.000,00

121,6

188,96

171,41

250,00

145,9

40220474 odvozi smeti

1.567,87

1.746,70

2.500,00

143,1

40250373 vzdrževanje pokopališč

1.514,64

2.007,58

2.500,00

124,5

68,65

68,65

100,00

145,7

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

40200775 računalniške storitve

40220474 odvozi smeti

40250475 zavarovalne premije za objekte
42020070 nakup pisarniškega pohištva
42020271 nakup računalnikov in prog. opreme

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

5.314,00 118,2

16.500,00 234,0

Stran: 48 od 54

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

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

(3)/(2)

340,68

2.234,22

10.150,00

454,3

340,68

2.234,22

10.150,00

454,3

Stran: 49 od 54

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004

KS SPODNJI IVANJCI

(3)/(2)

6.736,99

5.096,16

9.421,00 184,9

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3,60

4,00

13,00 325,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

3,60

4,00

13,00

325,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

3,60

4,00

13,00

325,0

3,60

4,00

13,00

325,0

3,60

4,00

13,00

325,0

1.346,74

1.070,00

1.346,74

1.070,00

1.600,00

149,5

1.346,74

1.070,00

1.600,00

149,5

1.346,74

1.070,00

1.600,00

149,5

1.346,74

1.070,00

1.600,00

149,5

5.386,65

4.022,16

5.386,65

4.022,16

7.808,00

194,1

06029001 Delovanje ožjih delov občin

5.386,65

4.022,16

7.808,00

194,1

060204 Materialni stroški

4.180,60

2.544,64

6.308,00

247,9

225,52

229,83

200,00

87,0

0,00

0,00

100,00

---

79,80

0,00

200,00

---

40209978 drugi splošni material in storitve

182,20

665,22

500,00

75,2

40220070 električna energija

126,96

470,96

380,00

80,7

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

109,24

151,47

150,00

99,0

39,25

25,61

50,00

195,2

40240271 stroški prevoza v državi

1.813,14

821,32

1.000,00

121,8

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.423,73

0,00

3.528,00

---

180,76

180,23

200,00

111,0

020213 Stroški plačilnega prometa
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

40200070 pisarniški material in storitve
40200171 čistilni material in storitve
40200976 izdatki za reprezentanco

40220676 poštnina in kurirske storitve

40250474 zavarovalne premije za objekte

1.600,00 149,5

7.808,00 194,1

Stran: 50 od 54

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

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

(3)/(2)

1.206,05

1.477,52

1.500,00

101,5

1.206,05

1.477,52

1.500,00

101,5

Stran: 51 od 54

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005

KS SPODNJA ŠČAVNICA

(3)/(2)

19.705,07

5.822,68

7.933,00 136,2

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9,29

9,49

15,00 158,1

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

9,29

9,49

15,00

158,1

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

9,29

9,49

15,00

158,1

9,29

9,49

15,00

158,1

9,29

9,49

15,00

158,1

350,00

200,00

350,00

200,00

250,00

125,0

350,00

200,00

250,00

125,0

350,00

200,00

250,00

125,0

350,00

200,00

250,00

125,0

020214 Stroški plačilnega prometa
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

250,00 125,0

Stran: 52 od 54

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

19.345,78

5.613,19

6.462,51

5.613,19

7.668,00

136,6

6.462,51

5.613,19

7.668,00

136,6

5.134,36

3.766,39

5.868,00

155,8

174,48

181,93

250,00

137,4

58,29

37,19

80,00

215,1

40200976 izdatki za reprezentanco

411,13

193,80

250,00

129,0

40209978 drugi splošni material in storitve

246,01

221,66

448,00

202,1

40220070 električna energija

971,88

970,96

1.050,00

108,1

0,00

799,50

1.100,00

137,6

40220373 voda in komunalne storitve

227,77

167,25

210,00

125,6

40220474 odvozi smeti

133,45

111,39

150,00

134,7

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

112,12

166,47

180,00

108,1

40220676 poštnina in kurirske storitve

136,80

61,22

200,00

326,7

0,00

75,68

350,00

462,5

2.144,90

259,74

1.000,00

385,0

517,53

519,60

600,00

115,5

1.328,15

1.846,80

1.800,00

97,5

1.328,15

1.846,80

1.800,00

97,5

12.883,27

0,00

0,00

---

12.883,27

0,00

0,00

---

12.883,27

0,00

0,00

---

12.883,27

0,00

0,00

---

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060205 Materialni stroški
40200070 pisarniški material in storitve
40200171 čistilni material in storitve

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

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

060213 Sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

0603

(3)/(2)

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

7.668,00 136,6

Stran: 53 od 54

C. Račun financiranja
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Zaključni račun
2013

Ocena realizacije
2014

Proračun 2015
1.branje

(1)

(2)

(3)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

(3)/(2)

OBČINSKA UPRAVA

195.664,84

195.664,84

2.550.329,32

---

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

195.664,84

195.664,84

2.550.329,32

---

2201

Servisiranje javnega dolga

195.664,84

195.664,84

2.550.329,32

---

195.664,84

195.664,84

2.550.329,32

---

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

195.664,84

195.664,84

2.550.329,32

---

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

72.727,32

72.727,32

72.727,32

100,0

55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

66.666,72

66.666,72

100,0

55010105 Dolgoročni kredit SKB Banka- za infrastrukturo

56.270,80

56.270,80

125.935,28

223,8

55010108 Dolgoročni kredit Hypo- javna infrastruktura

0,00

0,00

390.000,00

---

55010111 Dolgoročni kredit Sparkasse- projekt SKUPAJ

0,00

0,00

695.000,00

---

55010113 Dolgoročni kredit Hypo premostitveni- 1.200.000

0,00

0,00

1.200.000,00

---

Stran: 54 od 54

Načrt razvojnih programov predloga proračuna občine Gornja Radgona za leto 2015- 1.branje
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

0

Druge skupne administrativne službe

04039003

Leto 2018

0

PV - Lastna proračunska sredstva

0403

Leto 2017

0

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 G

50.000 01.04.2015
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

31.12.2015

Stran 1 od 4

Vrednost
projekta*

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

Začetek
Konec
financiranja financiranja

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

v EUR
Pred L. 2015

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

Po L. 2018

270.756

540.568

0

0

0

0

270.756

540.568

0

0

0

0

262.792

502.268

0

0

0

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

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

PV - Lastna proračunska sredstva
40.000 01.04.2015

31.12.2015

0
0

70.000
40.000

0
0

0
0

0
0

0
0

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

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

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
OB029-13-0004 Modernizacija LC 104051 G.Radgona-Norički Vrh-Poli

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

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

0

0

0

0

0

23.300

0

0

0

0

0

23.300

0

0

0

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

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

23.300 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
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
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Vrednost
projekta*

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

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

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 do

68.136 01.01.2015

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

0

4.338.325

0

0

0

0

0

4.278.325

0

0

0

0

0
0
0

761.441
92.816
3.424.068

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

60.000

0

0

0

0

0

60.000

0

0

0

0

123.869

113.145

0

0

0

0

0

24.145

0

0

0

0

0

24.145

0

0

0

0

0

24.145

0

0

0

0

0

24.145

0

0

0

0

123.869

89.000

0

0

0

0

0

87.500

0

0

0

0

31.12.2014

0

25.000

0

0

0

0

31.12.2015

0
0

25.000
62.500

0
0

0
0

0
0

0
0

0

62.500

0

0

0

0

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

OB029-12-0023 Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodn

41.841.471 01.01.2012

31.12.2015

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB029-13-0019 Izgradnja manjših vodovodov

55.303 01.01.2013

31.12.2013

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

OB029-14-0013 Investicije v knjižnico

24.145 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB029-13-0015 Izgradnja večnamenske športne dvorane
OB029-15-0012 Obnova strelišča v Gornji Radgoni

37.576 01.01.2013
PV - Lastna proračunska sredstva
62.500 01.04.2015
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
18059002

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Programi za mladino

Leto 2017

Leto 2018

Po L. 2018

1.500

0

0

0

0

1.500

0

0

0

0

123.869

1.500

0

0

0

0

0

505.893

0

0

0

0

0

505.893

0

0

0

0

0

505.893

0

0

0

0

0

475.893

0

0

0

0

0
0

236.199
239.694

0
0

0
0

0
0

0
0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

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

31.12.2015

IZOBRAŽEVANJE

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo

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

475.893 01.04.2015

31.12.2015

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-15-0011 Intervencijsko vzdrževanje javnih zavodov

30.000 01.04.2015

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

06

Leto 2016

123.869
125.369 01.01.2012
PV - Lastna proračunska sredstva

4001

Leto 2015

123.869

OB029-12-0053 Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela

19

v EUR
Pred L. 2015

0603
06039002

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

OB029-12-0009 Nakup pisarniškega pohištva- medobčinski inšpektor

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
0

5.734.667

11.263.584

0

0

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

0

0

0

0

PV-TDP

PV - Transfer iz državnega proračuna

604.975

1.610.033

0

0

0

0

5.734.667

11.263.584

0

0

0

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.

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE
GOR NJ A R AD GO NA ZA L E TO 2 015
( P R E D L O G, P R VA O B R AV N AVA )

UVOD
Zakon o javnih financah določa način in pogoje oblikovanja in osnovna pravila za pripravo proračuna.
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki
občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh
programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v
katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov).
Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki
se kasneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne
uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati
in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki- kontu).

PRAVNE PODLAGE
Pri pripravi predloga proračuna za leto 2015 so upoštevani naslednji predpisi:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00)
Pri pripravi proračuna je upoštevan tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS,
št. 23/99), in sicer:
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10).
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov so upoštevani naslednji predpisi:
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, so upoštevani Zakon
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo, pri pripravi dokumentov, ki
se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).
ZAKLJUČEK:
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo,da predloženi predlog Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2015 v prvi obravnavi obravnava in sprejme naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2015 – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.
Gornja Radgona, februar 2015
PRIPRAVILA:
Občinska uprava

PREDLAGATELJ:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
Stran 1 od 72

II. SPLOŠNI DEL
Splošni del proračuna vključuje:
- bilanco prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in
nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn
javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče
transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz.
občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratnih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil,
finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge
finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev
ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh
sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja
prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih
sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem
dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov
ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih
kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu.
Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih
državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja
denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

A - B i l a nc a pr i ho d ko v i n o d ho d k o v
7 - PRIHODKI

18. 511. 172 €

Na podlagi 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
pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:
1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva,
primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in 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 obsegu,
ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je 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.
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70 - DAVČNI PRIHODKI

5.548.757 €

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.

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

4.679.887 €

Prihodek skupine davkov na dohodek in dobiček, kamor uvrščena dohodnina- občinski vir oziroma
odstopljena dohodnina občini, ki se nakazuje iz državnega proračuna tedensko, je najpomembnejši
prihodek Občine Gornja Radgona.
V letu 2015 je prihodek občine Gornja Radgona iz dohodnine, planiran v višini 4.679.887 eur in je za
210.630 eur manjši od dohodnine, dodeljene v proračunskem letu 2014. Plan temelji na izračunu primerne
porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015 na podlagi dogovora z dne 29.01.2015, podpisanega
med Skupnostjo občin Slovenije in Vlado RS, v katerem je dogovorjena višina povprečnine za leto 2015
in sicer za obdobje 01.01.2015-30.06.2015- 525,00 eur in za obdobje 01.07.2015-31.12.2015- 500,83 eur.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

626.670 €

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, kjer največji delež
predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča tako pravnih, kot tudi fizičnih oseb in je drugi
največji prihodek Občine Gornja Radgona, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in
na finančno premoženje. Vrednosti so planirane na podlagi dinamike vplačila davkov na premoženje v
prejšnjih letih.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

239.200 €

V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo davki na posebne storitve (posebni davki od iger na srečo) ter
drugi davki na uporabo blaga in 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).
Vrednosti so planirane na podlagi dinamike vplačil v prejšnjih letih.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

612.325 €

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.

710 – UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

407.276 €

Sem uvrščamo prihodke od obresti ter prihodke od premoženja.
Prihodki od obresti občine Gornja Radgona predstavljajo prihodke od sredstev na vpogled ter prihodke
krajevnih skupnosti iz naslova obresti zaradi pozitivnega stanja na računih.
Prihodki od premoženja Občine Gornja Radgona so:
- prihodki od obresti od sredstev na vpogled v vrednosti
- prihodki od najemnin za poslovne prostore v vrednosti
- prihodki krajevnih skupnosti- najemnine poslovnih prostorov in mrliških vežic v vrednosti
- prihodki od najemnin za stanovanja
- prihodki od najemnin kioski
- prihodki od najemnin upravne zgradbe v vrednosti
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij
- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
- prihodki od uporabe telovadnice
- prihodki od najemnin CERO Puconci
- prihodki od najemnin JP Komunala Radgona
- prihodki od najemnin Mariborski vodovod

711- TAKSE IN PRISTOJBINE
712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

1.600€
17.100 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih
zakonih ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.
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713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

77.000 €

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,
- druge prihodke od prodaje, kjer se evidentira prezaračunavanje stroškov Upravni enoti Gornja Radgona
in javnemu podjetju Komunala Radgona, d.o.o. in sicer stroškov električne energije, vodarine, čiščenja
poslovnih prostorov, odvoza smeti in stroškov čistil.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

109.349 €

Med druge nedavčne prihodke sodijo:
- Saubermacher nakazila namenskih sredstev,
- prihodki od komunalnih prispevkov, ki se plačujejo s strani pravnih ali fizičnih oseb na podlagi izdanih
odločb,
- prispevki in doplačila občanov, ki pomenijo prihodek iz naslova sofinanciranja družinskih pomočnikov s
strani občanov po odločbi Centra za socialno delo
- prispevki in doplačila občanov, ki pomenijo sofinanciranje občanov za izgradnjo cest,
- drugi izredni nedavčni prihodki, ki pomenijo vračila škod s strani Zavarovalnice Triglav

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

98.640 €

Kapitalski prihodki so glede na relizacijo v prejšnjih letih, planirani v deležu 73% pripravljenega plana
prodaje premoženja v letu 2015, ki je priloga proračuna za leto 2015.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

12.251.450 €

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 PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

2.697.156 €

Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:
I. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
- energetska obnova OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova
- spodbuda za varstvena in gojitvena delovišča- ZGS
- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije, kamor spada požarna taksa
- financiranje po 21. členu Zakona o financiranju občin
- sofinanciranje Fundacije za šport v primeru, da bo odobreno sofinanciranje obnove balinišča
- odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)
- vodovodno omrežje- sistem C- sredstva RS- planirani prihodek ne pomeni denarnega toka pri Občini
Gornja Radgona. V prihodkovno stran splošnega dela proračuna je uvrščen zaradi planirane vrednosti v
posebnem delu proračuna, kjer se izkazuje celotna vrednost izgrajene infrastrukture, ne glede na vir
financiranja. V tej vrednosti se bo namreč povečala vrednost premoženja Občine Gornja Radgona.
- sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij Ob
Ščavnici- prihodki so planirani iz naslova sofinanciranje stroškov delovanja skupne občinske uprave s
strani državnega in sicer v višini 50 odstotkov vseh realiziranih tekočih odhodkov skupne občinske uprave
v preteklem letu.
- prejeta sredstva ministrstva- družinski pomočnik
- projekt »SKUPAJ«
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 kot
soustanoviteljice v skupnem deležu 43,24% za vse skupne stroške.
- Prejeta sredstva od občine Lenart za predfinanciranje projekta SV Slovenija
- Prejeta sredstva od občine Ljutomer za sistem C- gre za predfinanciranje nakupa zemljišč v okviru
projekta izgradnje vodovodnega sistema C
III. PREJETA SREDSTVA IZ SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
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Med prejetimi sredstvi iz skladov socialnega zavarovanja planiramo refundacijo javnih del s strani Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in refundacijo družinskega pomočnika s strani Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

741 - PREJETA SRED.IZ DRŽAVNEGA PROR. IZ SREDSTEV PROR.EU

9.554.294 €

Iz naslova prejetih sredstev državnega proračuna pričakujemo priliv sredstev za:
- Projekt City cooperation
- sofinanciranje projekta SKUPAJ
- sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- kohezijski
sklad
- vodovodno omrežje sistem C- EU sredstva, kohezijski sklad

4 - ODHODKI

17. 926. 660 €

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.
Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni,
podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

40 - TEKOČI ODHODKI

3.135.225 €

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.

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

760.397 €

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 zaposleni upravičeni.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

115.109 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so prispevki na bruto plače, ki jih delodajalci plačujejo za
posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

2.036.635 €

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za
opravljene storitve, ki jih občina in neposredni uporabniki pridobivajo 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.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

133.084 €

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so plačila obresti od najetih kreditov, planirana na
podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov.

409 - SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE

90.000 €

Sredstva izločena v rezerve vključujejo planirano splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo.
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41 - TEKOČI TRANSFERJI

3.541.236 €

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.

410 - SUBVENCIJE

116.551 €

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim podjetjem. 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.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.743.936 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so 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.

412 - TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM

497.317 €

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.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.183.432 €

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

11.200.199 €

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

11.207.603 €

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.

43 - INVESTICIJSKI TRANSERI

50.000 €

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

0€

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se nanašajo na investicije v finančnih načrtih
proračunskih uporabnikov.

C - R a č un f i na nc i r a nj a
5 - RAČUN FINANCIRANJA
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 prejemov izkazujejo:
- najeti domači in tuji krediti,
- sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini
Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:
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- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov,
- 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 - KREDITI

1.812.518 €

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.

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

1.812.518 €

V proračunu za leto 2015 načrtujemo zadolževanje v skupni višini 1.812.518 eur
Načrt zadolževanja navajamo v nadaljevanju:
- financiranje energetske obnove OŠ Gornja Radgona v letu 2014- 322.999,53 eur:
Na razpisu Slovenskega regionalno razvojnega sklada smo v letu 2014 uspešno kandidirali na razpis
in tako pridobili dolgoročni kredit v vrednosti 322.999,53 eur, katerega bomo črpali v letu 2015.
- Financiranje investicije izgradnja platoja, kanalizacijskega omrežja Gornja Radgona in
kanalizacijskega omrežja Mele- 452.777,00 eur
Na razpisu Eko sklada smo v letu 2013 uspešno kandidirali na razpis in tako z odločbo pridobili
dolgoročni kredit v skupni vrednosti 1.452.777 eur.. V letu 2014 smo črpali predvideno vrednost
1.000.000 eur, v letu 2015 bomo črpali preostanek sredstev v višini 452.777,00 eur.
- Financiranje investicije izgradnja čistilne naprave- 676.516,94 eur,
Na razpisu Eko sklada smo v letu 2014 uspešno kandidirali na razpis in tako z odločbo pridobili
dolgoročni kredit v skupni vrednosti eur. V letu 2014 smo črpali vrednost eur, v letu 2015
- Financiranje investicije energetska sanacija OŠ dr.AntonaTrstenjaka Negova- 160.224,96 eur
V letu 2014 smo uspešno kandidirali na razpisu Slovenskega regionalno razvojnega sklada in z
odločbo št. pridobili odločbo št. za dolgoročni kredit v vrednosti 160.224,96 eur z naslednjimi
pogoji: V letu 2015 bomo kredit črpali.
- Financiranje investicije v modernizacijo javne infrastrukture (cest) Občine Gornja Radgona200.000,00 eur
V letu 2015 boo iskali najugodnejšega kreditodajalca za dolgoročni kredit v vrednosti 200.000,00 eur,
s katerim bomo pokrivali obveznosti iz naslova modernizacije javne infrastrukture.

55 - ODPLAČILA DOLGOV

2.550.329 €

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in zunanjega dolga.

550 - ODPLAČILA DOMAČIH DOLGOV

2.550.329 €

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačilo glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah in sicer:
- Dolgoročni kredit, najet pri Banki Koper za investicijo »Energetsko varčen vrtec«- 66.666,72 eur,
- Dolgoročni kredit, najet pri SKB Banki za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture125.935,28 eur
- Dolgoročni kredit, najet pri HYPO ALPE ADRIA banki za investicijo v obnovo osnovne šole Gornja
Radgona- 72.727,32 eur
- Dolgoročni premostitveni kredit najet za sredstva prejeta iz EU, najet pri banki Sparkasse za
predfinanciranje projekta SKUPAJ- 695.000,00 eur,
- Dolgoročni kredit, najet pri Hypo Alpe Adria banki za modernizacijo javne infrastrukture v letu 2013390.000,00 eur
- Dolgoročni premostitveni kredit najet za sredstva prejeta iz EU, najet pri Hypo Alpe Adria banki za
predfinanciranje investicije v izgradnjo čistilne naprave- 1.200.000,00 eur.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2014
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153.299,62 €

III.

POSEBNI DEL –
OBRAZLOŽITEV

A - Bilanca prihodkov in odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
010101 - Stroški sej OS

24.500 €

Stroški sej občinskega sveta zajemajo stroške najemnin in zakupnin za poslovne prostore- dvorane
Gasilskega doma Gornja Radgona, stroške za plačila sejnin, stroške reprezentance(nabava hrane in pijače
za potrebe sej občinskega sveta) ter druge operativne odhodke (snemanja in predvajanja sej občinskega
sveta).
V letu 2015 predvidevamo stroške za šest sej občinskega sveta.

010102 - Stroški odborov in komisij-sejnine

21.500 €

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
članov 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. Višina postavke je planirana glede na povprečje sej delovnih teles
preteklih let ob predpostavki stalne udeležbe vseh članov odborov in komisij.

010103 - Stroški izvedbe lokalnih volitev

1.476 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010)
Na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Gornja
Radgona, sprejetega na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), so se določili
upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Gornja
Radgona. V skladu z navedenim sklepom imajo organizatorji volilne kampanje, za člane občinskega sveta,
katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje. Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne
kampanje za župana.
V proračunu za leto 2015 je predvidena maksimalna višina sredstev, dejanska pa bo znana po sprejemu
sklepa občinskega sveta, sprejetega na podlagi predloženih poročil s strani organizatorjev volilne
kampanje.

010105 - Financiranje političnih strank

30.673€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Odlok o 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) in ne sme presegati 0,6 % sredstev primerne porabe.
Na zadnjih volitvah v občinski svet je kandidiralo 6 političnih strank in ena samostojna lista. V skladu z 2.
členom navedenega odloka se v proračunu občine za leto 2015 za namen financiranja političnih strank
zagotovijo sredstva v višini 28.079,00 eur, ki se bodo razdelila na podlagi posebnega sklepa občinskega
sveta.
Razlika, do planirane vrednosti 30.673 eur, ki znaša 2.593,95 eur, pomeni prenesene obveznosti iz leta
2014.
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03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
030290 - Mednarodno sodelovanje

5.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Listina o partnerskem sodelovanju, ki so jo sprejeli Občinski svet Občine Gornja Radgona v Sloveniji,
Mestni svet mesta Bruchsal in Krajevni svet mestne četrti Helmsheim v Nemčiji (2006)
- Sklep o pobratenju občin Mladenovac in Gornja Radgona (1974) in Sklep o sprejemu partnerskega
sodelovanja Občine Gornja Radgona z Občino Mladenovac (sprejel občinski svet 2001)
- Pismo o partnerskem sodelovanju okraja Radkersburg s svojimi občinami in Občine Gornja Radgona s
sosednjimi občinami v okviru Iniciative sosedstvo (2003)
Občina Gornja Radgona je partnersko povezana z mestom Bruchsal-Helmsheim v Nemčiji in s sosednjim
čezmejnim mestom Bad Radkersburg v Avstriji ter pobratena z občino Mladenovac v Srbiji. Poleg tega pa
ob posebnih priložnostih sodeluje tudi s predstavniki drugih držav. V okviru proračunskih sredstev za
mednarodno sodelovanje občine, se bodo realizirali in finančno podprli ter spodbujali različni dogodki in
aktivnosti v občini in izven nje, s čimer se bo ohranjalo in krepilo nadaljnje sodelovanje s partnerskimi
občinami ter drugimi državami.
V stroške mednarodnega sodelovanja občine so vključeni stroški izmenjav in sodelovanj tudi drugih
interesnih skupin.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
040301 – Uradne objave v uradnem glasilu in tiskanih medijih

7.900 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Statut Občine Gornja Radgona (128.člen)
V stroške obveščanje domače in tuje javnosti so vključeni: stroški 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 javnih razpisov in drugih obvestil v tiskanih medijih, s katerimi se mora obveščati
javnost.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
V Občini Gornja Radgona se organizirajo prireditve ob občinskem in večjih državnih praznikih, za katere
namenjamo sredstva v naslednjih višinah:

040322 – Promocijske prireditve občine - po koledarju prireditev

4.500 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona
Na podlagi Koledarja prireditev v občini Gornja Radgona, ki ga obravnava in sprejme občinski svet, se za
posamezno prireditev večjega pomena za občino dodelijo sredstva društvom ali posameznikom za
pomemben prispevek k izvedbi teh prireditev. Sredstva odobri in razporeja posebna komisija.

040392 – Stroški praznovanja občinskega praznika

3.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona,
- Sklep občinskega sveta na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade
Občina Gornja Radgona skupaj z Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, vsako leto
organizira občinski praznik z osrednjo proslavo. V obravnavano postavko so vključeni stroški podelitve
nagrad in priznanj, ki se podeljujejo ob občinskem prazniku na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj
Občine Gornja Radgona in sklepa Komisije za priznanja.
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Stroški ostalih operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo osrednje proslave in vseh ostalih
vzporednih prireditev, ki se odvijajo v času občinskega praznika, so zajeti v postavki PP180390- Zavod za
kulturo,turizem in promocijo, kto. 41330202.
Zavod za kulturo, turizem in promocijo je namreč tisti, ki bo organiziral prireditve v času praznovanja
občinskega praznika.

040396 – Stroški praznovanja dneva reformacije

1.000 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo prireditve ob praznovanju dneva
reformacije- 31.oktober. V letu 2015 se bo prireditev odvijala na Gradu Negova.

040398 – Komemoracija

470 €

Postavka zajema stroške operativnih odhodkov, ki so potrebni za izvedbo komemoracije- 1.november.

2000 - ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
010131 - Plača župana

21.280 €

Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Sklep o določitvi plačila za opravljanje funkcije nepoklicnega župana v skladu s 3. členom Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju, 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi in 3. členom Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Gornja Radgona
Župan opravlja funkcijo neprofesionalno, njegova plača je oblikovana v skladu z Zakonom o sistemu plač
v javnem sektorju.
Na postavki planiramo celoletno plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnega župana. Poleg tega so
planirani tudi ocenjeni stroški povrnitve stroškov službenih potovanj in prevoza.

010132 - Nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije podžupana

31.993 €

Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornja Radgona in Sklep o določitvi plačila za poklicno
opravljanje funkcije podžupana, v skladu s 3. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 34.a
člena Zakona o lokalni samoupravi in 4. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov v Občini Gornja Radgona
Podžupan opravlja funkcijo poklicno, njegova plača je oblikovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju.
Na postavki je planirano celoletno plačilo za opravljanje funkcije poklicnega podžupana.

010133 - Materialni stroški vključno s stroški reprezentance

6.000 €

Stroški reprezentance zajemajo storitve gostinskih uslug ob številnih prireditvah, otvoritvah, posebnih
dogodkih, obiskih, novoletnih sprejemih, sestankih. Iz te postavke se krijejo tudi stroški nabave Zlate
radgonske penine kot poslovno – protokolarno darilo.

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti
010134 – Sporočila za javnost, objava informacij v medijih

10.000€

Postavka zajema stroške odnosov z javnostjo in sicer stroške novinarskih konferenc ter snemanj in
predvajanj številnih občinskih in ostalih prireditev. Iz postavke se krijejo tudi stroški objav na internih
straneh lokalnih televizij in razne objave ter obvestila na radijskih postajah.
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04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
040321 - Pokroviteljstva občine

5.000€

Sredstva s postavke pokroviteljstvo občine se prispevajo neprofitnim organizacijam ali fizičnim osebam za
lažjo izvedbo večjih prireditev in programov.
V letu 2015 bo sredstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev dodeljevala za ta namen
ustanovljena posebna komisija.

040323 – Sprejem najuspešnejših devetošolcev

1.000 €

Sredstva na postavki se namenjajo za operativne odhodke v zvezi sprejema najuspešnejših devetošolcev
pri županu. Gre predvsem za stroške pogostitve, stroške priznanj, stroške fotografiranja in stroške
snemanja dogodka.

3000 - NADZORNI ODBOR
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
020310 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor

7.315 €

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 opravljanje dela 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.
Višina postavke je planirana glede na povprečje delovanja nadzornega odbora v preteklih letih. Zaradi
nove sestave nadzornega odbora so predvideni tudi malo višji stroški kotizacij za udeležbo na seminarjih.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020202 - Stroški bančnih storitev - provizija bank

3.550€

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
- Aneks št.1 k Pogodbi o vodenju enotnega zakladniškega računa občine, št. 35.00-0797-43/14-NA z dne
01.12.2014
- Okvirna pogodba o vezavi depozitov v domači valuti čez noč, št. 1093185 z dne 23.01.2009
- Pogodba za plačilo uporabnine bankomatov, št. 344/2014-P z dne 05.10.2014, podpisana z banko
NLB, d.d.
Sredstva na postavki so zagotovljena za:
- plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet- gre za plačila obresti in stroškov
Banki Slovenije, ki jih plačujemo na podlagi 13.in 14.člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja
računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi za javna
plačila (Ur.l.RS št. 109/12 s spremembami in dopolnitvami).
- plačila bančnih storitev- na podlagi podpisane pogodbe za plačilo uporabnine bankomatov, se plačuje
Novi ljubljanski banki uporabnina bankomata za obdobje od 01.11.2014-01.11.2015, postavljenega na
lokaciji Negova 17, Spodnji Ivanjci. Zaradi nerentabilnosti navedenega bankomata, smo s plačevanjem
nadomestila v obliki uporabnine prevzeli delno financiranje stroškov, nastalih v povezavi z delovanjem
bankomata.

020204 - Stroški pobiranja občinskih taks – ekološke takse Saubermacher
Slovenija, d.o.o.
4.800 €
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, se podjetju Saubermacher Slovenija
d.o.o. plačuje provizija za opravljeno storitev zbiranja sredstev občine v višini 8% plačane takse za
obremenjevanje okolja.

020206 – Provizija za nakazilo okoljske dajatve- JP Komunala Radgona 17.620 €
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba s podjetjem Komunala Radgona, d.o.o., št. 188/2006-P
Na podlagi pogodbe se podjetju JP Komunala Radgona d.o.o. plačuje provizija za opravljeno storitev
zbiranja sredstev občine v višini 6% plačane okoljske dajatve.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
020311 - Stroški notranje revizije proračuna občine

7.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13)
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10)
Stroški notranje revizije proračuna občine zajemajo stroške revizije proračuna Občine Gornja Radgona,
katero vsako leto izvaja zunanji izvajalec ter stroške izdelave dveh elaboratov z naslovom »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.
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04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04029001- Informacijska infrastruktura
040201 – Prostorski informacijski sistem

23.196 €

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.

04029002 – Elektronske storitve
040292 – Uradna spletna stran občine

5.182€

V letu 2015 se predvideva nadgradnja ter grafična in tehnična posodobitev uradne spletne strani občine
www.gor-radgona.si, katere zadnja celovita posodobitev je bila izvedena leta 2009. Spletno mesto bo
grafično osveženo in tehnično nadgrajeno ter s prenovo portal prilagojen v skladu z najnovejšimi
oblikovnimi in tehničnimi prijemi ter seveda tudi preglednejši dostop do informacij. Na vstopni strani
bodo izpostavljene vsebine, ki jih občani najpogosteje iščejo in potrebujejo. Vsebinske strani bodo
grafično in tehnično poenotene. Spletno mesto bo zgrajeno modularno, zato bodo morebitne nadgradnje v
prihodnosti enostavne. Predvidena je tudi prilagoditev spletnega mesta za manjše ekrane (mobilna
verzija), ki bo omogočala uporabnikom mobilnih naprav lažji in hitrejši pregled vsebine na spletni strani.
Sredstva na postavki namenjamo tudi za vzdrževanje spletne strani občine.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040304 – Pravno zastopanje občine

10.800 €

Postavka zajema stroške pravnega zastopanja občine v morebitnih raznih pravdnih postopkih.

040306 – Poslovna stavba Maistrov trg 2

15.500 €

Stavba na Maistrovem trgu je bila v avgustu 2010 s strani OŠ G. Radgona izpraznjena, podružnična šola
pa preseljena na lokacijo Prežihova 1. V mesecu oktobru 2010 so se začele izvajati aktivnosti za vselitev
medobčinskih društev. V letu 2011 in 2012 so se v stavbo vselila medobčinska društva ter Zasebna
Glasbena šola Maestro.
V letu 2015 se na podlagi višine materialnih stroškov, nastalih v prejšnjih letih, planirajo materialni stroški
v skupni višini 15.500 eur in zajemajo tekoče obratovalne stroške (električna energija, poraba kuriv in
stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve) in tekoče stroške vzdrževanja objekta ter opreme.

040312 – Nakup stanovanja Arcont v Sp.Ščavnici
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Prodajna pogodba s podjetjem Arcont IP, d.o.o., št. SV 675/2014 z dne 29.09.2014
- Račun podjetja Arcont IP, d.o.o., št. 2144362 z dne 29.09.2014
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35.865 €

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.

040313 – Zavarovalne premije

79.851 €

Proračunska postavka je v proračun vključena na novo in sicer združuje vsa sredstva, namenjena za
zavarovanje motornih vozil, objektov, opreme in odgovornosti:
- zavarovalne premije za motorna vozila- gre za zavarovanje štirih osebnih avtomobilov in sicer
Renault Clio, Ford C-MAX (vozili občinske uprave) Ford Fusion (vozilo medobčinskega
inšpektorata) in Renault Kangoo (vozilo OŠ Gornja Radgona)
- zavarovalne premije za opremo- gre za strojelomno zavarovanje opreme v mestnem parku (fontana,
prireditvena ploščad, razsvetljava, otroško igrišče s podlago in igrali, klopi), strojelomno zavarovanje
javne infrastrukture (vodovod); strojelomno zavarovanje računalnikov, požarno zavarovanje opreme
v Špitalu, požarno zavarovanje opreme maistrov trg 2, požarno zavarovanje upravna zgradba,
požarno zavarovanje muzealij v Špitalu; strojelomno zavarovanje igral, klopi in ostale opreme na
obrežju reke Mure; požarno, strojelomno in vlomsko zavarovanje opreme OŠ dr.Antona Trstenjaka
Negova; požarno, strojelomno, vlomsko zavarovanje opreme in zavarovanje računalnikov OŠ Gornja
Radgona; požarno, strojelomno, vlomsko zavarovanje opreme v objektu TŠC Trate
- zavarovalne premije za objekte- gre za vlomsko in požarno zavarovanje zgradbe Špital, vlomsko
zavarovanje zgradbe Maistrov trg 2, vlomsko zavarovanje upravna stavbe, požarno zavarovanje
stanovanj, požarno zavarovanje in zavarovanje stekla OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova, požarno
zavarovanje in zavarovanje stekla OŠ G.Radgona; požarno in vlomsko zavarovanje ter zavarovanje
stekla objekta na TŠC Trate
- zavarovalne premije splošne odgovornosti zaposlenih v občinski upravi, OŠ dr.Antona Trstenjaka
Negova, OŠ Gornja Radgona.
- zavarovalne premije za obvezno nezgodno zavarovanje članov prostovoljnih pripadnikov civilne
zaščite
V letu 2015 bomo izvedli javno naročilo, v katerega bomo vključili tudi potrebe po zavarovanjih tistih
neposrednih proračunskih uporabnikov, katerih 100% ustanovitelj smo (JZ Pora, JZ KULTPROTUR,
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova, OŠ Gornja Radgona).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
060101 - Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

9.550 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o sodelovanju v POOL-u inštituta za javno upravo, št. 97/2009-P 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.
V letu 2010 se je Občina Gornja Radgona včlanila v Združenje športnih centrov Slovenije, kjer se
organizirajo številna izobraževanja in usposabljanja v zvezi z vzdrževanjem in upravljanjem športnih
objektov. Združenje nudi svojim članom tudi podporo pri pripravi pravnih aktov s predmetnega področja
ter jih seznanja z vsemi novostmi in dejstvi glede zakonodaje s področja športa, ki se sprejema na državni
ravni. Prav tako združenje s svetovanjem pomaga pri izvajanju projektov, ki jih njihovi člani izvajajo na
področju športa, zato menimo, da je članstvo v združenju popolnoma upravičeno.
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06039001 – Administracija občinske uprave
060301 - Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava

661.216€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009)
V postavki so na podlagi kadrovskega načrta za leto 2015 in v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju, načrtovane plače in drugi izdatki zaposlenim.
Planirana so maksimalna izplačila plač, torej brez upoštevanja morebitnih bolniški odsotnosti, ki
zmanjšujejo stroške plač.

060303 - Materialni stroški - občinska uprava

104.910€

Materialni stroški so stroški, ki so potrebni za redno delovanje občinske uprave in jih v letu 2015
planiramo za:
- pisarniški material in storitve (največji strošek predstavlja strošek nabave tonerjev za tiskalnike,
nabava papirja, kuvert (predvsem za osebno vročanje), fasciklov, arhivskih map, nabava rokovnikov
(tako za zaposlene v OU in KS-ih in člane Občinskega sveta ter člane vseh odborov in komisij OS),
nabava namiznih koledarjev ter nabava spiral ter ostalih potrebnih pripomočkov za vezavo
dokumentov (gradiva OS)
- čistilni material in storitve,
- storitve varovanja zgradb in prostorov
- časopise, revije, knjige in strokovno literaturo,
- reprezentanco- strošek predstavlja nabava ustekleničene vode in vode v plastenkah, kakor tudi nabava
kave in mleka, čajev, sladkorja in ostale brezalkoholne pijače. Vse to koristijo stranke in udeleženci
številnih sestankov, sej odborov in komisij (Občinskega sveta, Nadzornega odbora in Občinske
uprave), udeleženci razgovorov in obiskov pri županu, kakor tudi udeleženci protokolarnih
dogodkov v občini
- električno energijo
- porabo kuriv in stroškov ogrevanja,
- vodo in komunalne storitve,
- telefon, faks elektronsko pošto,
- poštnino in kurirske storitve,
- dnevnice za službena potovanja v državi
- stroški prevoza v državi
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme:
a) vzdrževanja računalniške programske opreme za vodenje finančnega poslovanja in
računovodstva,
b) vzdrževanje komunikacijskega omrežja HKOM,
c) vzdrževanje informacijskega dokumentnega sistema, sistemsko podporo in
d) vzdrževanje računalniške opreme ter popravila ali nadgradnje informacijsko-komunikacijske
računalniške opreme.
- tekoče vzdrževanje druge opreme, ki predstavljajo stroške servisiranja fotokopirnih strojev in druge
opreme
- stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
- drugi operativni odhodki- sem spadajo drugi splošni in posebni material in storitve, katerih stroškov
na podlagi ekonomske klasifikacije ni mogoče natančno uvrstiti v proračun.
- goriva in maziva za prevozna sredstva
- vzdrževanje in popravila vozil
- pristojbine za registracijo vozil
Ker se v zgradbi občinske uprave nahaja tudi JP Komunala Radgona, d.o.o., FURS in Upravna enota
Gornja Radgona, stroške tekočega vzdrževanja na podlagi pogodb vsak mesec prezaračunamo, kar
planiramo in obrazlagamo v splošnem delu proračuna na prihodkovni strani, konto 71300002.

060321- Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu
- Zakon o varstvu pred požarom
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1.830€

-

Pogodba o izvajanju strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne
varnosti, št. 89/2006-P z dne 14.03.2006, sklenjena s podjetjem PET-N, Jože Novak s.p.
Iz navedene postavke se pokrivajo stroški zdravniških pregledov zaposlenih in stroški izvajanja
strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti po pogodbi št. 005/06
VD-PV.

060322- Občinska blagajna

10.700 €

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
060305 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
20.459 €
Stroški za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov so težko predvidljivi, zajemajo pa stroške raznih tekočih
popravil v poslovnih prostorih upravne zgradbe občine, na vodovodnih inštalacijah, na centralni kurjavi in
celotnem ogrevalnem sistemu, sistemu klimatizacije objekta, električni napeljavi in instalacijah.
Posebej ogrevalni sistem v občinski stavbi ter sistem klimatizacije objekta sta v zelo slabem stanju in
povzročata številne defekte, ki jih je potrebno urgentno z interventnimi posegi odpravljati in sanirati.
Za porabo b letu 2015 imamo planirano vrednost v višini 8.000,00 eur, razlika do višine 20.459, eur, ki
znaša 12.459,00 eur, pa pomeni prenesene obveznosti iz leta 2014.

060307 - Nakup opreme

10.100€

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.

060308 – Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

7.300 €

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
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih
dogodkih
070301 - Civilna zaščita
30.900 €
Zakonska oz. druge pravne podlage:
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Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Uredba o organiziranosti, usposobljenosti in opremljenosti sil za zaščito in reševanje
V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega štaba Civilne zaščite, za usposabljanje
enot in služb CZ. Sredstva se namenijo za opremljanje občinskega štaba in služb civilne zaščite občine,
nabavo – zamenjavo dotrajane opreme. Občina je dolžna vzdrževati tudi javno zaklonišče 200+200
zakloniščnih mest na Mladinski ulici 4 v G. Radgoni. Za pripadnike Civilne zaščite se zagotovijo sredstva
za zavarovanje za poškodbe pri delu in nezgodno zavarovanje. Po sklenjenih pogodbah se financirajo
programi izvajanja nalog zunanjim izvajalcem nalog od podjetij do društev. Ob naravnih in drugih
nesrečah se vključenim enotam zagotovijo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za porabljeno
gorivo, poškodovano opremo ter zagotavljajo potrebna materialna sredstva za zmanjšanje posledic
naravnih in drugih nesreč. Pogodbenim izvajalcem se poravnajo nastali stroški posredovanja ob naravnih
nesrečah po pogodbi in v skladu z naročili vodje intervencije oziroma poveljnika Civilne zaščite občine.
Delovanje občinskega štaba civilne zaščite
Občinski štab civilne zaščite občine, ki ga sestavljajo člani iz različnih strokovnih področij, bo skrbel za
pripravo in izvajanje nalog v skladu s sprejetim letnim Programom varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter načrti zaščite in reševanja občine ob nastalih nesrečah.
V letu 2015 se planira 5 rednih sej štaba, medtem ko izrednih sklicev štaba ob večjih naravnih ali drugih
nesrečah ni možno vnaprej planirati.
Usposabljanje enot in služb civilne zaščite
Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite zajema osnovno in dopolnilno usposabljanje (planiramo
obnovitveno usposabljanje za člane štaba CZ in poverjenike CZ), ki se izvaja v Izobraževalnem centru
zaščite in reševanja na Igu (po razpisu URSZR), preko vaj in preverjanj usposobljenosti na občinskem in
regijskem nivoju. Planira se udeležba na usposabljanju na nivoju regije na temo reševanje ob poplavah, v
katerega se vključijo razpoložljive sile za izvajanje nalog ob morebitni poplavi na nivoju občine. Planira
se ena skupna vaja z gasilskimi enotami v mesecu oktobru (tema vaje se določi naknadno). V sklopu
programa usposabljanja sodelujejo pripadniki Civilne zaščite tudi v drugih aktivnostih, vajah in
predstavitvah v sklopu programov vrtca, šol, doma starejših občanov, javnih zavodov in drugih
organizacij. Za udeležbo na usposabljanjih in vajah v delovnem času je poleg namestitve v
izobraževalnem centru poleg nastanitve in prehrane povrniti delodajalcem tudi del plače in nadomestilo
izgube dohodka na podlagi zahtevka.
Opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za ZRP
V letu 2015 se zamenja dotrajana osebna in skupna oprema pripadnikov enot in služb civilne zaščite v
občini v skladu z merili in potrebami. Planira se nabava 3 električnih potopnih črpalk (zamenjav
dotrajanih črpalk). Za začasno nastanitev ogroženih je potrebno dopolniti dosedanjo kvoto zložljivih
postelj za primer nastanitve v primeru večjih naravnih ali drugih nesreč. Nabaviti je potrebno opremo za
reševanje iz višin in globin, saj je obstoječa zastarela in nepopolna. Nadaljuje se nabava specialne opreme
in materialnih sredstev za izvajanje reševanja ob naravnih nesrečah (poplave, neurja in druge nesreče) za
posredovanje sil ZIR, kot so: gasilske enote, podjetja in druge pooblaščene organizacije, ki se jih določi za
izvajanje določenih nalog na področju zaščite in reševanja v občini s sklepom župana.
Sprotno se izvaja vzdrževanje opreme in sredstev zaščite in reševanja s katerimi razpolagajo enote in
službe CZ ter razporejeno opremo ZIR gasilskim enotam izdanim v uporabo na reverz. Glavnina opreme
in sredstev se nahaja v skladišču CZ v domu gasilcev in civilne zaščite Gornja Radgona. Opraviti je
potrebno letni servis muljnih črpalk Honda ter prevoznega elektro agregata, nameščenega pri prečrpališču
kanalizacije na Tratah.
V letu 2015 je potrebno narediti zaščito–streho nad elektro agregatom na lokaciji pri prečrpališču na
Tratah, saj se že kažejo poškodbe ohišja zaradi padavin.
Tekoče vzdrževanje javnega zaklonišča
Občina je dolžna vzdrževati javno zaklonišče, ki se nahaja na Mladinski ul. 4 v Gornji Radgoni. Stroški
vzdrževanja zaklonišča zajemajo stroške električne energije, čiščenja in tekočega vzdrževanja samega
zaklonišča. Investicijsko vzdrževanje zaklonišča je zajeto v posebni postavki (PP070306, kto.402999)
Vzdrževanje osebne zaščite
Pod to področje spada zagotavljanje sredstev za zavarovanje 24 pripadnikov Civilne zaščite: zdravstveno
zavarovanje za poškodbe pri delu in nezgodno zavarovanje. Nadalje se sklene zavarovanje za
odgovornost vodje intervencije v primeru škode ob nesrečah večjega obsega, ko obstoja možnost
nepravilne odločitve.
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Pod to proračunsko postavko se planirajo določena finančna sredstva za posredovanje ob nesrečah
manjšega obsega, medtem ko se sredstva za stroške posredovanja sil za zaščito in reševanje v občini ob
večjih naravnih in drugih nesrečah zagotovijo iz proračunske rezerve občine v skladu z veljavno
zakonodajo.
Stroški delovanja društev – organizacij
V sistem zaščite in reševanja v občini G. Radgona so poleg enot in služb Civilne zaščite vključena tudi
društva, organizacije in podjetja, ki izvajajo določene naloge, kot so: reševanje na vodi – potapljači pri
PGD Gornja Radgona), iskanje zasutih ali pogrešanih oseb ob nesrečah (Kinološko društvo reševalnih
psov Maribor, gradbena podjetja) ; prva pomoč poškodovanim ob nesrečah (Nujna medicinska pomoč pri
Zdravstvenemu domu Gornja Radgona); nudenje prve pomoči ob množičnih nesrečah s strani enote prve
pomoči (Območno združenje RK Gornja Radgona); oskrba in nastanitev ogroženega prebivalstva
(Območno združenje rdečega križa Gornja Radgona in Karitas); pomoč pri evakuaciji in nastanitvi
ogroženega prebivalstva – (gasilska društva v občini in druge organizacije); reševanje ob eksplozijah in
porušitvah ter ob poplavah (podjetja gradbene stroke: SGP Tivadar d.o.o. in Komunala Radgona d.o.o.)
Z navedenimi ima občina sklenjene pogodbo oziroma dogovor v skladu s sklepom o organiziranosti
zaščite in reševanja v občini. Ob večji naravni ali drugi nesreči se v pomoč pri reševanju vključi tudi druga
podjetja glede na potrebe in obseg nesreče.
Planirana finančna sredstva v tej postavki zajemajo samo stroške osnovnega delovanja oziroma
pripravljenosti, medtem ko se nastali materialni stroški izvajanja nalog ob naravnih in drugih nesrečah
večjega obsega pokrivajo iz proračunske rezerve.

070306 – sanacija razpok v javnem zaklonišču Mladinska ul. 4

7.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
Že več let se skuša z raznimi posegi (tesnilnimi izolacijami) preprečiti zamakanje oz. vdor vode v predelu
med vhodom v zaklonišče in zgornjih izhodov iz zaklonišča. Ta dva dela sta bila namreč grajena ločeno in
sta se verjetno z leti ločila, zaradi česar prihaja do vdora vode v predprostor in tudi v sam zakloniščni del,
ki se zapira s tesnilnimi vrati .
Po trenutno veljavni zakonodaji ima javno zaklonišče v Mladinska 4, G. Radgona veljavni certifikat o
primernosti zaklonišča: desni del zaklonišča - potrdilo CPV-784/2005 veljavnost do 18.12.2015; levi del
zaklonišča - potrdilo CVP-278/2006 veljavnost do l9.6.2016.
V letu 2015 poteče veljavnost 10 letnega certifikata ustreznosti drugega dela zaklonišča-desni del na
podlagi določil Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike. V sled navedenega bo
potrebno izvesti redni servis filtroventilacijskih naprav in zamenjavo RKB filtra ter po teh postopkih
pridobiti Potrdilo o ustreznosti zaklonišča – Trate B – 200 zakloniščnih mest.

070307– Sanacija plazov

125.232 €

Glede na dejstvo, da se je na območju občine Gornja Radgona v letu 2013 sprožilo zelo veliko zemeljskih
plazov in da se je zaradi obilnih padavin plazenje nadaljevalo oziroma je prihajalo do novih plazov tudi v
letu 2014, niso bili lastniki, še manj pa občina, predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, v stanju
izvesti oziroma sofinancirati vseh najnujnejših ukrepov. V leto 2015 se tako prenašajo že pričete
aktivnosti v letu 2014- odvodnjavanje na plazu nad objekti Norički Vrh 35 in Police 1 in Simoničev breg
G.Radgona, ki je vezan tudi na terminsko izvedbo vodovoda sistem C, prav tako se nadaljujejo aktivnosti
in sofinanciranja nujnih ukrepov na plazovih, ki ogrožajo stanovanjske objekte in stanovanjsko
infrastrukturo.
V letu 2015 se planirajo naslednje sanacije plazov:
- Izvedena sanacija- odvodnjavanje na plazu nad objekti Police1/Norički Vrh 35 konec leta 2014dodatna dela po obračunu
- Projektne rešitve za zavarovanja poškodovanega stanovanjskega objekta Stavešinci 2 na plazu in
izgradnja pilotov nad objektom
- Sanacija plazu na Delavski poti v Gornji Radgoni (pogreza se cesta in pločnik)
- Plaz Spodnja Ščavnica- sondiranje zidov in temeljev z izdelavo predloga sanacije poškodovanega
objekta Spodnja Ščavnica 40
- Reševanje odvodnjavanja na plazu Simoničev breg v Gornji Radgoni (pogreza se cesta, ogrožen je
vodovod in objekt Simoničev breg 22 in18).
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V kolikor bo tudi v prihodnje prihajalo do proženja novih plazov, bo stanje še bistveno slabše. Za te
potrebe se predvidijo sredstva za najnujnejše posege od geoloških raziskav, nujnih sanacij na infrastrukturi
in delno pomoč občanom, katerih stanovanjske hiše bodo v nevarnosti pod pogojem, da glavnino stroškov
sanacije prevzamejo sami.
Sredstva na postavki se zagotavljajo za najnujnejše posege in sicer za zagotovitev osnovnih pogojev za
življenje od prevoznosti cest, oskrbe z vodo in nastanitev ogroženih ter pomoč ogroženim za zavarovanje
pred nevarnostmi dodatnega poškodovanja stanovanjskih objektov v okviru finančnih zmožnosti.

07039002 - Protipožarna varnost
070305 - Požarna varnost

167.447 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 105/2006)
- Programu varstva pred požari Občine Gornja Radgona
- Odlok o javni gasilski službi (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 52 z
dne 1.8.2009)
- Program varstva pred požari občine Gornja Radgona
- Župan je s posebnim sklepom določil območja delovanja posameznih prostovoljnih gasilskih društev v
občini. Prav tako je bila s sklepom župana št. določena kategorizacija operativnih gasilskih enot
prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju besedila: PGD) v občini Gornja Radgona v skladu z
Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so sestavni del Uredbe o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007).
- Občina ima sklenjene pogodbe o izvajanju lokalne gasilske javne službe s prostovoljnimi gasilskimi
društvi v občini, katere sopodpisnik je v skladu z 11.a členom Zakona o gasilstvu tudi gasilska zveza v
katero so vključena prostovoljna gasilska društva v občini, ki prav tako opravljajo določene naloge s
tega področja. Z aneksi k navedenim pogodbam pa se letno dogovorijo višine financiranja programa iz
občinskega proračuna.
Sredstva na postavki se zagotavljajo za delovanje Prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju besedila:
PGD) v občini in Gasilske zveze Gornja Radgona. Sredstva na posameznih proračunskih postavkah se
namenjajo za redno dejavnost 10 PGD, za usposabljanje gasilskega kadra, za program dela gasilskega
podmladka, za zavarovanje za poškodbe pri delu za operativne gasilce, za vzdrževanje gasilske opreme,
za stroške intervencij gasilskih enot, za zdravstvene preglede operativnih gasilcev, delovanje odbora za
požarno takso, sofinanciranje hišnika gasilskega centra, delovanje logističnega centra pri Gasilski zvezi G
.Radgona in nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme po programu, ki ga sprejme za posamezno
obdobje občinsko gasilsko poveljstvo. Za zagotavljanje požarne vode na javnem vodovodnem omrežju se
izvede redni letni pregled stanja pooblaščenega nadzornika ter zamenjava najmanj 5 dotrajanih hidrantov.
Delovanje odbora za požarno takso
Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarne takse, ki je imenovan s sklepom župana, razporeja
sredstva požarne takse na svojih sejah. Naloge odbora so opredeljene v 6.odst. 58. člena Zakona o varstvu
pred požarom UPB-1 (Ur. list RS, št. 3/2007). Odbor se sestane predvidoma najmanj 2 krat letno.
Osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra
Dolžnost občine, da zagotavlja finančna sredstva za izobraževanje in dopolnilno usposabljanje
pripadnikov gasilskih enot, je opredeljena v 2. odstavku 6. člena Zakona o gasilstvu UPB-1 (Ur. list RS,
št. 113/2005). Program usposabljanja zajema osnovne strokovne tečaje, ki se izvajajo na nivoju Gasilske
zveze Gornja Radgona (planiran nadaljevalni tečaj za gasilca in tečaj za varno delo z žago), pomurske
regije in v gasilski šoli na Igu. Program dopolnilnega usposabljanja gasilskega kadra, ki je določen v
predlogu Programa varstva pred požari v občini Gor. Radgona za leto 2015, zajema tečaje specialnosti po
razpisu Gasilske zveze Slovenije na Gasilski šoli na Igu in Pekrah ter praktična usposabljanja na nivoju
gasilske zveze (nadaljevalni tečaj za gasilca in vodjo enote) in regije (tečaja vodja enote in vodja enot.
Poleg strokovnega izobraževanja spadajo med usposabljanja tudi priprave in preverjanje usposobljenosti
na raznih vajah gasilskih poveljstev in tekmovanjih gasilskih enot od društvenih, občinskih, regijskih,
državnih in obmejnega sodelovanja s sosednjo Gasilsko zvezo Radkersburg (Avstrija). Med stroške
usposabljanja spada tudi nabava strokovne literature ter načrtovane aktivnosti članic gasilk in gasilskih
veteranov ter mednarodno sodelovanje preko srečanj in skupnih vaj.
Izobraževanje gasilske mladine
Program gasilske mladine v občini zajema aktivnosti, ki jih izvaja komisija za mladino pri Gasilski zvezi
Gornja Radgona in mladinske komisije v po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih po sprejetih
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programih, in sicer: orientacija gasilske mladine, kviz gasilske mladine, strokovna ekskurzija ali letovanje,
strokovni tečaji in predavanja, priprave ter preverjanja znanja in usposobljenosti na letnem pregledu PGD,
raznih tekmovanjih ter nabava opreme in rekvizitov za izvajanje posameznih programov.
Vse navedene programe dela za vzgojo gasilske mladine v skladu z določili 3. točke prvega odstavka 20.
člena Zakona o gasilstvu izvajajo prostovoljna gasilska društva preko celega leta z namenom pridobivanja
gasilskega kadra za prihodnje obdobje in so nujno potrebni za zagotavljanje baze kadra za področje zaščite
in reševanja, katerega največji del nalog izvajajo prav gasilci.
S spremembo zakonodaje se gasilska društva srečujemo s problemom prevozov gasilske mladine, saj so
gasilska vozila iz leta v leto starejša in zakonsko neprimerna (starejša od 12 let) za prevoze otrok – tudi
gasilske mladine. V sled navedenega dejstva bodo gasilska društva primorana najemati druge prevoznike
za prevoze mladine za udeležbo na usposabljanjih, vajah in tekmovanjih, kar bo predstavljalo dodaten
strošek za izvedbo programa za delovanje podmladka v gasilskih vrstah.
Opremljanje gasilcev in gasilskih enot
Določila 6. člena Zakona o gasilstvu zajemajo tudi nalogo občine, da zagotovi sredstva za opremljanje
gasilcev. Tudi v letu 2015 se namenijo sredstva predvsem za nabavo- dopolnitev osebne zaščitne opreme
(gasilske zaščitne obleke, škornji, čelade) po prioritetnem programu opremljanja gasilskih enot v skladu z
Merili in kategorizacijo gasilskih enot, ki je v pristojnosti občinskega gasilskega poveljstva. V letu 2015
se nadaljuje zamenjava dotrajane osebne in reševalne opreme po programu, ki se dogovori v okviru
občinskega gasilskega poveljstva. Sredstva za opremljanje gasilskih enot se zagotovijo predvsem iz
sredstev požarne takse, kot namenskega vira za te potrebe (določila Zakona o varstvu pred požari).
Stroški operativnega delovanja – intervencije
Za pokritje stroškov, ki nastanejo ob posredovanju gasilskih enot ob manjših požarih, tehničnih in drugih
nesrečah (odpiranje vrat, odstranjevanje drevja, reševanje živali , pomoč pri iskanju pogrešanih, ipd.) se
ob planiranju upoštevajo stroški teh nalog v obsegu iz predhodnega obdobja. V kolikor pride do velikega
požara, naravne ali druge nesreče, v katerih posredujejo tudi gasilske enote in nastanejo visoki materialni
stroški, se le-ti pokrivajo iz proračunske rezerve, ker ob rednem planiranju ni mogoče realno predvideti
stroškov, ki lahko nastanejo. Stroški se gasilskim enotam vrnejo na podlagi zahtevka.
Vzdrževanje opreme
Vzdrževanje opreme med katero spada vzdrževanje sistema obveščanja in alarmiranja (radijske postaje in
pozivniki za tiho alarmiranje) in večja popravila gasilskih vozil, motornih črpalk in drugih specialnih
orodij nad višino sredstev, določenih pri redni dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev. Stroški se
gasilskim enotam vrnejo na podlagi zahtevka.
Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev
Operativni gasilci morajo imeti za izvajanje nalog opravljen zdravstveni pregled v skladu z določili
Zakona o gasilstvu ter Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS,
65/2007 in 80/2008).
Delovanje gasilske zveze
Gasilska zveza Gornja Radgona, ki povezuje 16 prostovoljnih gasilskih društev iz občine Apače in Gornja
Radgona, opravlja določene naloge javne gasilske službe, ki zajemajo predvsem organizacijske in
strokovne naloge, v skladu z določili 2. odstavka 32. člena in 32.a člena Zakona o gasilstvu. Program
dejavnosti Gasilske zveze Gornja Radgona, ki je sestavni del Programa varstva pred požari v občini
Gornja Radgona za leto 2013, sofinancirata obe občini po kriteriju števila prostovoljnih gasilskih društev
iz posamezne občine, in sicer: 6 PGD občine Apače oz. 37,5% in 10 PGD občine G. Radgona oz. 62,5 %.
Tako financira občina Gornja Radgona redno dejavnost Gasilske zveze Gornja Radgona za 10
prostovoljnih gasilskih društev in naloge občinskega gasilskega poveljstva Gornja Radgona. Izvajanje
programskih nalog in financiranje je urejeno s pogodbami, sklenjenimi med Gasilsko zvezo in posamezno
občino.
PGD Negova - dejavnost gasilske službe
PGD Negova je gasilska enota II. kategorije kot krajevni center. Izvajanje in financiranje dejavnosti
gasilske službe PGD se izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in
Občino in zajema pokrivanje stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške obveznega zavarovanja,
tehničnega pregleda gasilskih vozil GV-1, GV-P in GVC 24/50, porabo goriva za navedena vozila,
nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev, izobraževanje in vaje, vzdrževanje orodišča in skupnih
prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskih vozil, ogrevanje garaž za gasilska vozila in skupnih
prostorov (delno) ter kasko zavarovanje gasilskih vozil. Društvo izvajanje tako imenovanega društvenega
programa sofinancira iz donatorskih sredstev in sredstev, ki jih pridobi s pripravo in izvedbo tradicionalne
prireditve »mala maša – 8. septembra«.
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PGD Črešnjevci - dejavnost gasilske službe
PGD Črešnjevci je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD
se izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema
pokrivanje stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda
gasilskega vozila z vodo GVV-1, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev,
izobraževanje in vaje, vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskega
vozila z vodo GVV-1, ogrevanje garaže za gasilsko vozilo in skupnih prostorov (delno) ter kasko
zavarovanje gasilskega vozila z vodo. Društvo izvajanje društvenega programa sofinancira iz donatorskih
sredstev in prostovoljnih prispevkov krajanov.
PGD Gornja Radgona - dejavnost gasilske službe
PGD Gornja Radgona je občinski gasilski center - gasilska enota IV. kategorije, ki izvaja gašenje in
reševanje na svojem ožjem območju in na območju celotne občine v okviru javne gasilske službe. Kot
gasilska enota širšega pomena na podlagi koncesijske pogodbe Uprave RS za zašito in reševanje izvaja
reševanje ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in reševanje v predoru Cenkova na
avtocesti. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD se izvaja na podlagi pogodbe o javni
gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema pokrivanje stroškov redne dejavnosti, in
sicer: stroške za obveznega zavarovanja (del) , tehničnega pregleda gasilskih vozil (del), porabo goriva
(del), nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev (del), izobraževanje in vaje (delno), vzdrževanje
orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskih vozil (delno), ogrevanje garaž za
gasilska vozila, garderob in skupnih prostorov (delno), kasko zavarovanje gasilskih vozil (delno) in
vzdrževanje gasilske prevozne avto lestve. V okviru PGD deluje tudi enota za reševanje na vodi in iz
vode imenovana GA-PO-RA, katere dejavnost se sofinancira delno iz sredstev članarine, Podvodno
reševalne službe – za intervencije reševanja iz vode, iz proračuna občin – po pogodbah o izvajanju
reševanja na vodi in raznih dežurstvih ob prireditvah.
Društvo izvajanje društvenega programa sofinancira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov
krajanov. Pred društvom je poleg vseh obveznosti in nalog še prepotrebna obnova strehe – zamenjava
salonitne kritine na celotnem gasilskem domu, kar se že prelaga iz leta v leto. Ker obnove strehe tega
gasilskega doma ni bilo mogoče kot ostalih gasilskih domov v občini prijaviti v okviru projekta Razvoj
podeželja, sta sofinancerja obnove samo občina in društvo.
PGD Spodnja Ščavnica - dejavnost gasilske službe
PGD Spodnja Ščavnica je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe
PGD se izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema
pokrivanje stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda
gasilskega vozila z vodo GVV-1 in GV-1, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev,
izobraževanje in vaje, vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskega
vozila z vodo GVV-1 in G-V1, ogrevanje garaže za gasilski vozili in skupnih prostorov (delno) ter kasko
zavarovanje gasilskega vozila z vodo. Društvo izvajanje društvenega programa sofinancira iz donatorskih
sredstev in prostovoljnih prispevkov krajanov. Sredstva, pridobljena z gasilskim pokalnim tekmovanjem,
namenja med letom za udeležbo enot na drugih tekmovanjih in srečanjih in nabavo drobne gasilske
opreme.
PGD Zbigovci - dejavnost gasilske službe
PGD Zbigovci je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD se
izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema pokrivanje
stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda gasilske avto
cisterne in gasilskega orodnega vozila, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev,
izobraževanje in vaje, vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilske avto
cisterne in gasilskega orodnega vozila in ogrevanje garaže za gasilska vozila in skupnih prostorov (delno).
Društvo izvajanje društvenega programa sofinancira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov
krajanov. Sredstva, pridobljena s tradicionalno prireditvijo v mesecu avgustu, namenja med letom za
udeležbo enot na raznih tekmovanjih in srečanjih ter vzdrževanje gasilskega doma, poligona za vaje in
nabavo gasilske opreme.
PGD Orehovci - dejavnost gasilske službe
PGD Orehovci je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD se
izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema pokrivanje
stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda gasilske avto
cisterne in gasilskega orodnega vozila, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev,
izobraževanje in vaje, vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilske avto
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cisterne in gasilskega orodnega vozila in ogrevanje garaže za gasilska vozila in skupnih prostorov (delno).
Društvo izvajanje društvenega programa sofinancira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov
krajanov.
PGD Spodnji Ivanjci - dejavnost gasilske službe
PGD Spodnji Ivanjci je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe
PGD se izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema
pokrivanje stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda
gasilskega vozila z vodo GVV-1, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev,
izobraževanje in vaje, vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskega
vozila z vodo GVV-1, ogrevanje garaže za gasilsko vozilo in skupnih prostorov (delno) ter kasko
zavarovanje gasilskega vozila z vodo. Društvo izvajanje društvenega programa kot investicijsko
vzdrževanje gasilskega doma financira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov krajanov.
PGD Stavešinci - dejavnost gasilske službe
PGD Stavešinci je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD se
izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema pokrivanje
stroškov redne dejavnosti, in sicer: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda gasilskega
vozila z vodo GVV-1, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev, izobraževanje in vaje,
vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskega vozila z vodo GVV-1,
ogrevanje garaže za gasilsko vozilo in skupnih prostorov (delno) ter kasko zavarovanje gasilskega vozila z
vodo. Društvo izvajanje društvenega programa sofinancira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih
prispevkov krajanov.
PGD Mele - dejavnost gasilske službe
PGD Mele je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD se
izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema pokrivanje
stroškov redne dejavnosti, ki zajema: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda gasilskega
vozila z vodo GVV-1, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev, izobraževanje in vaje,
vzdrževanje orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskega vozila, ogrevanje garaže
za gasilsko vozilo in skupnih prostorov (delno). Društvo v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za druženje
članov in krajanov. Izvajanje tega programa sofinancira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih
prispevkov krajanov.
PGD Ivanjševci - dejavnost gasilske službe
PGD Ivanjševci je gasilska enota I. kategorije. Izvajanje in financiranje dejavnosti gasilske službe PGD se
izvaja na podlagi pogodbe o javni gasilski službi sklenjene med PGD, GZ in Občino in zajema pokrivanje
stroškov redne dejavnosti, ki zajema: stroške za obveznega zavarovanja, tehničnega pregleda gasilskega
vozila, porabo goriva, nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev, izobraževanje in vaje, vzdrževanje
orodišča in skupnih prostorov (delno), tekoče vzdrževanje gasilskega vozila, ogrevanje garaže za gasilsko
vozilo in skupnih prostorov (delno). Društvo v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za druženje članov in
krajanov. Izvajanje tega programa sofinancira iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov
krajanov.
Logistični in občinski gasilski center GZ, CZ, PGD
Pomembno nalogo pri zagotavljanju stalne pripravljenosti v občini predstavlja dejavnost občinskega
gasilskega kakor tudi logističnega centra v gasilskem domu Gornja Radgona.
V skladu z novo Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
in dejstvom, so bile prenesene v letu 2008 naloge logističnega centra za potrebe zaščite in reševanja v
občini G. Radgona na Gasilsko zvezo Gornja Radgona. V pogodbenem razmerju med GZ G. Radgona in
PGD Gornja Radgona so dogovorjena medsebojna razmerja glede zagotavljanja pripravljenosti,
pokrivanje stroškov dela in drugih nalog. Naloge logističnega centra izvajajo predvsem zaposleni pri
Gasilski zvezi G. Radgona, delno pa drugi izvajalci po pogodbah in dogovorih.
Sofinanciranje hišnika občinskega gasilskega centra
V PGD G. Radgona kot občinskem gasilskem centru je zaposlen hišnik, ki stanuje v gasilskem domu in
izvaja poleg vzdrževanja gasilskega doma, gasilske opreme in vozil tudi stalno pripravljenost v
popoldanskem , predvsem pa v nočnem času. Obenem je tudi kot skladiščnik zadolžen za prevzemanje in
izdajanje opreme in sredstev civilne zaščite ter druge naloge, ki jih narekuje to delovno mesto in dogajanja
v tem domu, kakor tudi ob požarih, naravnih in drugih nesrečah.
Redni letni pregled hidrantnega omrežja
Na območju občine G. Radgona je na podlagi podatkov zadnjega pregleda v letu 2014 skupno 259
hidrantov. V skladu z določili Zakona o varstvu pred požari, po je dolžan lastnik enkrat letno opraviti
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redni letni tehnični nadzor hidrantov in pridobiti ustrezno potrdilo o stanju hidrantov. Zaradi novega
vodovodnega sistema se bo število hidrantov povečalo.
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave hidrantov v občini
Za oskrbo z vodo preko vodovodnih sistemov, kjer so zgrajeni tudi hidranti za zagotavljanje požarne vode,
skrbita dva glavna izvajalca javne gospodarske službe – JP Komunala Radgona, d.o.o. in Mariborski
vodovod. Za glavnino vodovodnega in javnega hidrantnega omrežja v občini skrbi Komunala Radgona
d.o.o., katera je zadolžena tudi za obnovo oziroma zamenjavo dotrajanih hidrantov po pogodbi o pregledu,
vzdrževanju in zamenjavi hidrantov, sklenjeni med Občino G. Radgona, Komunala Radgona in Gasilsko
zvezo G.Radgona.
Ker so nekateri obstoječi hidranti (predvsem podzemni) na območju občine še vedno v zelo slabem stanju
tako da niso uporabni, je nujno nadaljevati z zamenjavo z nadzemnimi hidranti. Velika pridobitev na
področju zagotavljanja požarne vode pa predstavlja novi vodovod, zgrajen v okviru sistema C. Tako se bo
na določenem področju izboljšala oskrba z vodo, medtem ko bodo na določenih predelih – ulicah in krajih
ostali obstoječi hidranti. Na podlagi poročila Gasilske zveze Gornja Radgona kot pooblaščenega izvajalca
meritev hidrantnega omrežja na območju občine G. Radgona je neuporabnih preko 50 hidrantov.
Zamenjava dotrajanih hidrantov se izvede po letnem programu zamenjave dotrajanih hidrantov, ki ga
pripravi posebna komisija.

070323 – Zamenjava dotrajanih garažnih vrat- Gasilski dom Gornja Radgona
50.000 €

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.
Z zamenjavo dotrajanih garažnih vrat bodo izvozi gasilskih vozil ob intervencijah hitrejši in varnejši. Z
novimi vrati bo dosežen velik prihranek pri ogrevanju garaž.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
08029001 – Prometna varnost
080201 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

5.500€

Sredstva v okviru postavke delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so
namenjena za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, predvsem otrok in mladine.
Z njimi se pokrivajo stroški tekmovanja Kaj veš o prometu, sofinancirata se programa Jumicar in
Kolesarčki na osnovnih šolah in v vrtcu, pokrivajo se stroški izvedbe Evropskega tedna
mobilnosti in stroški izvedbe raznih preventivnih dogodkov (predavanj, prireditev, akcij),
nabavlja različen preventivni material (rutice, kresničke, odsevni trakovi, brošure,..).

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001 – Povečanje zaposljivosti
100301- Plače in drugi izdatki zaposlenih-javna dela
Zakonska oz. druge pravne podlage:

-

Zakon o urejanju trga dela

Stran 23 od 72

101.640 €

Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju
delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest in se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju
trga dela. Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki in izvajalci programov
javnih del.
Občina spodbuja javna dela v okviru zaposlitve za določen čas v občinski upravi in sicer v okviru programov,
ki se izvajajo v telovadnici Partizan, TŠC Trate, mladinski sferi, pomoč pri projektih in zaposlitvi invalida v
občinski upravi.
Naziv program

Osnova 40
ur/teden

St.
iz.

Št.
oseb

Razlika do
minimalne
plače

Čas

Prisp. letno

Regres
100%

Vsi stroški
skupaj

TŠC Trate

778,78

II

3

12

1.617,48 €

28.036,08 €

2.367,45 €

32.021,01 €

Telovadnica
Partizan

916,20

V

1

12

0,00 €

10.994,40 €

789,15 €

11.783,55 €

Elementarne
nesreče

916,20

V

1

12

0,00 €

10.994,40 €

789,15 €

11.783,55 €

TŠC Trate

916,20

V

1

12

0,00 €

10.994,40 €

789,15 €

11.783,55 €

1.099,44

VII

1

12

0,00 €

13.193,28 €

789,15 €

13.982,43 €

916,20

V

1
8

12

0,00 €

10.994,40 €

789,15 €

11.783,55 €
91.606,59 €

Pomoč pri
projektih
Pomoč pri
izvajanju
programov za
mlade
Skupaj

Udeležencem v javnih delih pripada poleg stroškov, navedenih v tabeli, tudi povračilo stroškov prehrane med
delom (6.406,40 eur), povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (1.600,00 eur) in zdravniški pregledi
(496,00 eur).
Stroške javnih del dobimo refundirane s strani Zavoda za zaposlovanje in sicer v višini 81.601,76 eur.
Prihodek je planiran v splošnem delu proračuna med transfernimi prihodki kot prejeta sredstva iz skladov
socialnega zavarovanja na kontu 74020000.
Iz navedenega sledi, da znaša končni strošek občine 20.038,43 eur.

100303 - Javna dela- JP Komunala Radgona

33.809€

Sredstva pod to postavko so predvidena za izplačila plač, prevoze, regrese malic in dopust ter materialne
stroške za izvedbo programov, katerih izvajalec je JP Komunala Radgona d.o.o.. V ta program je predvidena
vključitev 10 udeležencev. Vrednost programa je izračunana na podlagi minimalne plače, regresa za malico,
regresa za dopust, prevoznih stroškov ter materialnih stroškov. Občina sofinancira plače javnih delavcev v
višini 15% minimalne plače. Javna dela se bodo izvajala za urejanje gozdnih cest, celotne poti ob reki Muri,
urejanje učne poti v Lisjakovi strugi ter urejanje zelenih površin in zasaditve cvetličnih korit v mestu Gornja
Radgona.
Naziv programa
Komunala
Gornja
Radgona
Komunala
Gornja
Radgona
Komunala
Gornja
Radgona

Osnova
40
ur/teden St. izobrazbe

Št.
oseb Čas

15 % ob.

Razlika do
minimalne
plače

PRISP.
LETNO
(eur)

REGRES
100%
(eur)

VSI
STROŠKI
SKUPAJ

Pomoč na
cestah

778,78

II

5

12

116,82 €

28,81 €

8.737,80

3.945,75

12.683,55

Javna snaga

778,78

II

3

12

116,82 €

28,81 €

5.242,68

2.367,45

7.610,13

Gozdne ceste

778,78

II

1

12

116,82 €

28,81 €

1.747,56

789,15

2.536,71
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Komunala
Gornja
Radgona

Urejanje zelenih
površin (invalid)

916,20

V

1

SKUPAJ

12

(5%)
45,76 €

0

549,12

789,15

10

1.338,27
33.808,66

100304 - Javna dela- zavodi in društva

78.231€

Na tej postavki so predvideni stroški za kritje 15% plače, izplačilo regresa za dopust 50% ter razlika
prispevka za socialno varnost do minimalne plače za izvajalce, ki vključujejo v programe brezposelne
osebe iz območja občine Gornja Radgona. Programi, ki so predvideni za leto 2015, so razvidni iz spodnje
tabele.

Naziv program

Osnova
40
ur/teden

St.
izo
br
az
be

Št.
ose
b

Čas

15 % ob.

Razlika
do
minimaln
e plače

PRISP.
LETNO

REGRES
50%

MAT
ERA
ILNI
STR
.

VSI STROŠKI
SKUPAJ

Gasilska zveza
G. Radgona

pomoč društvu
ali drugi
nevladni
organizaciji pri
organiziranju in
izvajanju
dejavnosti
(invalid)

916,20

v

1

12

137,43 €

0€

1.649,16 €

789,15 €

0,00

2.438,31

OBMOČNO
ZDRUŽENJE
RDEČEGA
KRIŽA

Pomoč pri
izvajanju
humanitarnih
dejavnosti

870,39

IV

1

12

130,56 €

9,60 €

1.681,92 €

394,58 €

0,00

2.076,50

OBMOČNO
ZDRUŽENJE
RDEČEGA
KRIŽA
OSNOVNA
ŠOLA DR.
ANTONA
TRSTENJAKA
OSNOVNA
ŠOLA DR.
ANTONA
TRSTENJAKA
OSNOVNA
ŠOLA DR.
ANTONA
TRSTENJAKA

Pomoč pri
izvajanju
humanitarnih
dejavnosti

916,20

V

1

12

137,43 €

0€

1.649,16 €

394,58 €

0,00

2.043,74

Pomoč otrokom

916,20

V

1

10

137,43 €

0€

1.374,30 €

394,58 €

0,00

1.768,88

Učna in druga
pomoč otrokom

1.099,44

VII

1

10

164,92 €

0,00 €

1.649,16 €

394,58 €

0,00

2.043,74

Informiranje

870,39

IV

1

10

130,56 €

9,60 €

1.401,60 €

394,58 €

0,00

1.796,18

VDC MURSKA
SOBOTA
(invalid)

družabništvo in
spremljanje

916,20

v

1

12

45,81 €

0€

549,72 €

394,58 €

0,00

944,30

JZ Knjižnica
Gornja
Radgona

Pomoč v
knjižnici

1.099,44

VII

1

12

164,92 €

0,00 €

1.979,04 €

789,15 €

0,00

2.768,19

OŠ G. Radgona
(invalid)

informiranje
(invalid)

916,20

V

2

12

45,81 €

0,00 €

1.099,44 €

789,15 €

0,00

1.888,59

OŠ G. Radgona

916,20

V

1

12

137,43 €

0,00 €

1.649,16 €

394,58 €

0,00

2.043,74

OŠ G. Radgona
(invalid)

informiranje
Izvajanje
dejavnosti na
področju športa,
nadzora

870,39

IV

1

12

43,52 €

9,60 €

637,44 €

394,58 €

0,00

1.032,02

OŠ G. Radgona

Učna in druga
pomoč otrokom

1.007,83

VI

1

12

151,17 €

0,00 €

1.814,09 €

394,58 €

0,00

2.208,67

OŠ G.Radgona
(invalid)

Učna in druga
pomoč otrokom

1.007,83

VI

1

12

50,39 €

0,00 €

604,68 €

394,58 €

0,00

999,26

OŠ G. Radgona

Učna in druga
pomoč otrokom

1.099,44

VII

1

12

164,92 €

0,00 €

1.979,04 €

394,58 €

0,00

2.373,62
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DPM (invalid)

Izvajanje
dejavnosti na
področju športa,
nadzora
Izvajanje
dejavnosti na
področju športa,
nadzora
pomoč pri
izvajanju
programov za
mlade

PORA

Razvoj podeželj

1.007,83

VI

1

12

151,17 €

0,00 €

1.814,04 €

789,15 €

0,00

2.603,19

Kultprotur

Pomoč pri
izvajanju
turizma

1.099,44

VII

1

12

164,92 €

0,00 €

1.979,04 €

789,15 €

0,00

2.768,19

1.007,83

VI

1

12

151,75 €

0,00 €

1.821,00 €

789,15 €

0,00

2.610,15

916,20

V

1

12

137,43 €

0€

1.649,16 €

394,58 €

0,00

2.043,74

OŠ G. Radgona

OŠ G. Radgona
(invalid)

1.099,44

VII

1

12

164,92 €

0,00 €

1.979,04 €

394,58 €

0,00

944,30

916,20

V

1

12

45,81 €

0,00 €

549,72 €

394,58 €

0,00

913,55

916,20

V

1

12

45,81 €

0,00 €

549,72 €

394,58 €

0,00

944,30

Društvo za
zaščito
Pomurja

Pomoč pri iz.
Prog. Za mlade
pomoč društvu
ali drugi
nevladni
organizaciji ki
delujejo v
javnem interesu

MOZAIK

socialno
vključevanje
posebej ranljivih
skupin

778,78

II

1

12

116,82 €

28,81 €

1.747,56 €

789,15 €

0,00

2.536,71

MOZAIK

Ohranjanje in
varovanje
kulturne

916,20

V

1

12

137,43 €

0,00 €

1.649,16 €

789,15 €

0,00

2.438,31

1.099,44

VII

1

12

164,92 €

0,00 €

1.979,04 €

394,58 €

0,00

2.373,62

916,20

V

1

12

137,43 €

0,00 €

1.649,16 €

394,58 €

0,00

2.043,74

916,20

v

1

12

137,43 €

0,00 €

1.649,16 €

394,58 €

0,00

2.043,74

916,20

V

1

12

137,43 €

0,00 €

1.649,16 €

394,58 €

0,00

2.043,74

Kultprotur

Center za
socialno delo
Center za
socialno delo

Laična pomoč
družinam

Center za
socialno delo

Pomoč in
varstvo za
starejše
Pomoč pri
izvajanju
programov za
občane

Vrtec Manka
Golarja

Učna in druga
pomoč otrokom

916,20

V

1

12

137,43 €

0,00 €

1.649,16 €

394,58 €

0,00

2.043,74

Vrtec Manka
Golarja

Učna in druga
pomoč otrokom

916,20

V

1

12

137,43 €

0,00 €

1.649,16 €

394,58 €

0,00

2.043,74

Vrtec Manka
Golarja

916,20

V

1

12

137,43 €

0,00 €

1.649,16 €

394,58 €

0,00

2.043,74

Vrtec Manka
Golarja

Učna in druga
pomoč otrokom
Pomoč pri
urejanju
evidenc

916,20

v

1

6

137,43 €

0,00 €

824,58 €

197,29 €

0,00

1.021,87

Dom starejših

družabništvo in
spremljanje

916,20

V

2

12

137,43 €

0,00 €

3.298,32 €

789,15 €

0,00

4.087,47

Dom starejših

družabništvo in
spremljanje

870,39

IV

1

12

130,56 €

9,60 €

1.681,92 €

394,58 €

0,00

2.076,50

Dom starejših

družabništvo in
spremljanje

916,20

V

1

12

137,43 €

0,00 €

1.649,16 €

394,58 €

0,00

2.043,74

Dom starejših

družabništvo in
spremljanje

1.099,44

VII

1

12

164,92 €

0,00 €

1.979,04 €

394,58 €

0,00

2.373,62

Zavod
Pachamama
center
Društvo za
dvig kakovosti
življenja
TENTIN

Ohranjanje in
varovanje
kulturne krajine
Pomoč pri
izvajanju
programov
zdravja

916,20

v

1

12

137,43 €

0,00 €

1.649,16 €

394,58 €

0,00

2.043,74

1.077,83

VI

1

12

151,75 €

0,00 €

1.821,00 €

394,58 €

0,00

2.215,58

Center za
socialno delo
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Društvo
upokojencev

Pomoč in
varstvo za
starejše

916,20

V

SKUPAJ

1

12

137,43 €

0,00 €

1.649,16 €

40

394,58 €

0,00

2.043,74

78.230,57

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
110212- Izplačevanje nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske
dejavnosti
6.808€
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 (Uradni list RS, št. 05/2010), 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.
Prenovljena Uredba (Uradni list RS, št. 105/2011) prinaša manjše obveznosti, ki za leto 2012 znašajo
5.098,24 eur.
Občina Gornja Radgona bo 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, 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.

110215 - LAS PRLEKIJA

4.384 €

Za izvajanje programa razvoja podeželja (PRP) in LEADER (4.os PRP 2007-2013) v Sloveniji v
programskem obdobju 2008-2013, so občine ustanovile lokalno partnerstvo, imenovano Lokalna akcijska
skupina (LAS), katera naloga je, da opredeli in izvede lokalno razvojno strategijo ter sprejme odločitve o
razporeditvi in upravljanju s finančnimi sredstvi. LAS izvaja strategijo aktivnosti na podlagi Konzorcijske
pogodbe o vključitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Prlekija, z dne 4.6.2008.
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 koriščenje evropskih sredstev iz naslova ukrepov
LEADER.
Za leto 2015 planiramo porabo v vrednosti 1.525,25 eur, razlika so skupnega zneska v višini 4.383,56 eur,
torej 2.858,31 eur pa pomeni prenesene obveznosti iz leta 2014.

110216 - Skupni programi kmetijstva – razpis

25.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov
Stran 27 od 72

107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejete smernice Evropske o državni pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju na podeželju za obdobje od 2014 do 2020.
- Splošna uredba de minimis - Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis), pa se uporablja za
pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov
Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za
prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in
sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z
namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 107. člen Pogodbe o
delovanju Evropske unije (pred 1. 12. 2009 je bil to 87. člen, pred 1. 5. 1999 pa 92. člen Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti). Državne pomoči s področja kmetijstva so vse pomoči, ki se dodeljujejo
za dejavnosti, povezane s proizvodnjo in trženjem kmetijskih proizvodov, naštetih v prilogi I Pogodbe o
delovanju Evropske unije.
Poleg splošnih določil politike Evropske unije o državnih pomočeh veljajo za državne pomoči kmetijstvu
in ribištvu tudi cilji in določila skupne kmetijske politike (SKP), politike razvoja podeželja (PRP) in
skupne ribiške politike (SRP). Poleg tega morajo biti tovrstne državne pomoči združljive z mednarodnimi
obveznostmi Evropske unije, zlasti s sporazumom Svetovne trgovinske organizacije o kmetijstvu.
Evropska komisija je 25. 6. 2014 določila revidirana in posodobljena merila, po katerih lahko države
članice podpirajo kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje v skladu s pravili EU o državni pomoči. Predpisi na
področju kmetijstva predstavljajo del pobude Komisije o modernizaciji državnih pomoči, ki je namenjen
spodbujanju rasti in konkurenčnosti v EU in gre z roko v roki s skupno kmetijsko politiko, zlasti z novo
politiko razvoja podeželja EU. Ta nova pravila veljajo od 1. julija 2014.
Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju velja za pomoči, dodeljene
podjetjem, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, z nekaterimi izjemami.
Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, ne sme presegati 15.000 eur v katerem koli
obdobju treh proračunskih let, pod pogojem, da skupni nacionalni znesek te pomoči ne presega 1% letne
proizvodnje. Na osnovi Uredbe sveta (EU) se pripravi občinski pravilnik uskladi tako, da bo v postopku
delitve denarne pomoči omogočil upravičencu uresničevanje ciljev v okviru ukrepov sofinanciranja glede
na status priglasitve.

110217 - Drugi programi v kmetijstvu

4.000 €

Sredstva na postavki so namenjena: 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.

110219- Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev

7.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Gornja Radgona
V usklajenem pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
bodo zajeta sredstva v obliki pomoči za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju in sicer kot
pomoč za izvedene programe in aktivnosti društev s področja kmetijstva. Sredstva in način dodeljevanja
bo opredeljeno v samem razpisu, ki bo v skladu s sprejetim pravilnikom.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
110330 - Varovanje živali - veterinarske storitve

9.900 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/2004)
Na osnovi Zakona o zaščiti živali so sredstva na obravnavani postavki namenjena za oskrbo in pomoč
zapuščenim in najdenim živalim na območju Občine Gornja Radgona. Poleg tega plačujemo v zavetišču
za živali »Mala hiša« iz Tešanovec, najem dveh boksov.

110332 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Zakonska oz. druge pravne podlage:
Stran 28 od 72

1.700 €

- 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. 65/2011)
Na podlagi 29.člena Zakona o divjadi in lovstvu, prejme Občina Gornja Radgona vsako leto sorazmerni
del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino, ki leži na območju občine.
Nakazana sredstva porabimo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.
Omenjeno namensko rabo ima Občina Gornja Radgona opredeljeno z Odlokom in preko javnega razpisa
postopke tudi izvaja.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
130207 - Tekoče vzdrževanje LC,prometne signalizacije in mestnih ulic- letno
vzdrževanje
273.337€
V Občini Gornja Radgona je kategoriziranih 209.858 m cest.
Tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, prometne signalizacije in mestnih ulic zajema grediranje
makadamskih cest, po potrebi navoz gramoza, izkop jarkov, odrez bankin, košnja trave ob cestah, krpanje
udarnih jam, sanacijo manjših posedkov, popravilo propustov, izvedbo betonskih kanalet, manjša
popravila na kanalih in robnikih, košnjo bankin, postavitev vertikalne prometne signalizacije, barvanje
horizontalne prometne signalizacije in druga manjša vzdrževalna dela.
V letu 2015 planiramo porabo v vrednosti 220.000,00 eur, razlika do celotnega načrtovanega zneska
273.337 eur, torej 53.337 eur pa pomeni prenesene obveznosti iz leta 2014.

130208 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

23.000€

V Občini Gornja Radgona je cca. 60 km gozdnih cest. Dela, ki se opravljajo na gozdnih cestah so
gramoziranje, grediranje, košnja, popravilo propustov,…
Gozdne ceste v Občini Gornja Radgona vzdržuje Zavod za gozdove, Območna enota Murska Sobota, KE
Radenci.

130210 - Tekoče vzdrževanje LC, JP, prometne signalizacije in mestnih uliczimska služba
170.000€
Tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, prometne signalizacije in mestnih ulic obsega postavitev in
odstranitev snežnih kolov, pregledniško službo, dežurstvo, pluženje in posipavanje cest, ročno čiščenje
snega, posip in odstranjevanje posipnega materiala, dežurstvo in ostala nujno potrebna dela
(npr.odstranitev podrtih dreves).

1302122 – Javna snaga

185.546€

Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Zakupna pogodba za zakup zemljišča/vrta, št.14/1.6/07-ZP/SS z dne 27.10.2007, sklenjena z družbo
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
- Pogodba o najemu in vzdrževanju mobilnih WC kabin, št. 191/2012-P z dne 22.06.2012, podpisana s
podjetjem ADCO&DIXI
Stroški javne snage zajemajo stroške:
- električne energije, ki se plačuje za javni WC, objekt za prireditve na Trgu svobode ter prireditveni
prostor Kerenčičeva
- vode in komunalnih storitev, ki se plačujejo za javni WC, WC promenada-Lackova ulico, fontano na
Trgu svobode, križišče pri Kompasu in krožišče pri Maximusu
- tekočega vzdrževanja drugih objektov, ki pomenijo čiščenje vseh javnih površin vključno s
praznjenjem uličnih košev za odpadke, košnjo zelenic, obrezovanje živih mej, zasajevanje, urejanje in
zalivanje gred in cvetličnih korit, obrezovanje, po potrebi podiranje drevja, grabljanje listja in
odstranjevanje vejevja, izobešanje in snemanje zastav, vzdrževanje klopi ipd. V letu 2015 bomo
dodatno vzdrževali še kolesarsko stezo ob Muri po nasipu, v dolžini cca. 3,5 km.
- najemnin in zakupnin- na podlagi pogodbe plačujemo Slovenskim železnicam letno zakupnino
zemljišča za vrtove pri Davidovem hramu in na podlagi pogodbe plačujemo podjetju ADCO&DIXI
najem in vzdrževanje mobilnih WC kabin in sicer dveh na avtobusni postaji ter ene na TŠC Trate.
Stran 29 od 72

V letu 2015 planiramo porabo v vrednosti 136.200,00 eur, razlika do celotne planirane vrednosti
185.546,49 eur, torej 49.346,49 eur pa pomeni prenesene obveznosti iz leta 2014.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
130209 – Investicijsko vzdrževanje občinskih cest in mestnih ulic

5.268€

Znesek v vrednosti 5.268,00 eur predstavlja v celoti prenesene obveznosti iz leta 2014.

1302100 – Modernizacija LC 104082 Ivanjševski Vrh-Orehovski Vrh

100.000€

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.

1302103 – Modernizacija LC 104051 G.Radgona-Norički Vrh

97.000€

Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Gradbena pogodba za modernizacijo ceste, št. 219/2013-P z dne 07.06.2013, podpisana s
podjetjem Komunala Slovenske Gorice, d.o.o.
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.

1302106- Modernizacija JP 606151 Sp.Ivanjci-Bračko

50.000€

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).

1302120- Modernizacija JP 605121 Plitvički Vrh-Mauko

70.000€

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.

1302136- Preplastitev LK 105151 G.Radgona-Vrečova ulica

40.000€

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.

1302137- Panonska ulica R1-230 - zamen. vodovoda in obn. pločnikov

140.000€

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
v dolžini 500m, saj je del pločnika v travi, na delu pa so posedki, ki so ob dežju in snegu skoraj
neprehodni.
Stran 30 od 72

13029003 – Urejanje cestnega prometa
1302132-Izgradnja avtobusnih postajališč

15.000€

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
130250 - Javna razsvetljava

130.169€

Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Pogodba o dobavi električne energije, št. 369/2012-P z dne 01.01.2013, podpisana z Elektro Celje
Energija, d.o.o.
Planirana sredstva na postavki se zagotavljajo za:
- stroške porabe električne energije in stroške dostopa do distribucijskega omrežja,
- tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, ki zajema menjavo žarnic, varovalk, odpravo manjših napak,
oplesk kandelabrov, zamenjavo kandelabrov,…
- 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.
V skladu s projektno dokumentacijo bomo z obnovo nadaljevali tudi v naslednjih proračunskih letih, pri
čemer bomo poskušali povečevati znesek vloženih sredstev za obnovo.

14 - GOSPODARSTVO
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140291 - Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva

25.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Uredba Komisije (UE) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Gornja Radgona
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis, je sprejela naslednje:
Dodeljevanje pomoči de minimis se šteje, da je pomoč de minimis pomoč, ki ne presega določenega
zneska in je dodeljena v določenem obdobju enotnemu podjetju. Politika zgornje pomoči zajema 200.000
EUR, ki jo lahko prejme enotno podjetje na državo članico v katerem koli obdobju treh let. Ta zgornja
meja je potrebna zato, da za vsak ukrep, ki sodi v to uredbo velja, da ne vpliva na trgovino med državami
in ne izkrivlja, ali bi lahko izkrivljal konkurenco.
Na osnovi Uredbe sveta (EU) se pripravi občinski pravilnik uskladi tako, da bo v postopku delitve denarne
pomoči omogočil upravičencu uresničevanje ciljev v okviru ukrepov sofinanciranja glede na status
priglasitve.

14039001 - Promocija občine
140321 - Lisjakova struga

2.398 €

Glede na to, da se v Lisjakovi strugi opravljajo velika gradbena dela, povezana z izgradnjo centralne
čistilne naprave v Gornji Radgoni, bo v letu 2015 nemogoče urejati predel Lisjakove struge.

Stran 31 od 72

V proračunu 2015 zagotavljamo zgolj minimalni znesek v višini 500 eur in sicer za najnujnejša, trenutno
nepredvidena dela, ki jih bo potrebno tekom leta izvesti. Razlika do celotnega planiranega zneska v
vrednosti 2.398 eur, torej 1.898 eur, predstavlja prenesene obveznosti iz leta 2014.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140305 – Projekt »SKUPAJ«

17.068€

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.

140308 - Turistična in druga prometna signalizacija

16.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o cestnem prometu (ZCes-1,Uradni list RS, št. 109/10,)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS,

št. 109/10-ZCes-1/
Občina Gornja Radgona projekt postavitve turistične in druge prometne signalizacije izvaja postopno. Na
osnovi elaborata (Advertis d.o.o.), ki mora biti potrjen s strani Direkcija RS za ceste, se postavlja
signalizacija na državni cesti.
V letu 2015 bomo postavili turistično in drugo prometno signalizacijo na državnih cestah.

140309 - Drugi projekti

3.000 €

Na postavki so sredstva, ki so planirana za nenačrtovano partnersko sodelovanje pri manjših projektih.

140314 - Sofinanciranje programov v turizmu

6.000 €

V postavki je zajetih več programov in manjših projektov, ki se izvajajo tekom leta, so pa za turizem v
občini večjega pomena. V tem primeru gre za izvedbo vseh tradicionalnih sejmov v Gornji Radgoni,
sofinanciranje projekta vinske kraljice Slovenije, izvedba projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna,
promocija kmečkih tržnic. Potrebna je obnova slatinskih vrelcev ter ponatis brošure o slatinskih vrelcih.

140316 - Sofinanciranje programov turističnih društev-razpis

8.500 €

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)
Pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje dejavnosti društev in zveze, ki delujejo na
področju pospeševanja razvoja turizma na območju Občine Gornja Radgona, določa Pravilnik o
sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona.
Društva, ki so upravičena do razpisanih sredstev, so turistična društva, društva za ohranjanje ljudskih
običajev, hortikulturna društva in okoljevarstvena društva.
Predmet sofinanciranja dejavnosti društev so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
- Izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na
raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.
- Izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.
- Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- Akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja
starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno,
spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
- Organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
- Aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
- Izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice,
ekskurzije ipd.,
- Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Pravilnik natančneje določa tudi pravila in kriterije za dodeljevanje sredstev.

Stran 32 od 72

140317 - Pomurska turistična zveza - sofinanciranje

800 €

Na osnovi skupnega razvoja turizma v Pomurju, skupnih aktivnosti, usklajevanj ter povezav, je sklenjena
pogodba o sofinanciranju skupno dogovorjenih programov v tekočem letu.

140318 - RRA Mura

2.500 €

Na podlagi poslovnega načrta RRA Mure d.o.o., Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
(RRA Mura d.o.o.) ter Pogodbe o sofinanciranju izvajanja dejavnosti v tekočem letu, občine sofinancirajo
deleže, glede na obseg dejavnosti in različne aktivnosti.

140319-PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

138.397€

V proračunu 2015 zagotavljamo javnemu zavodu PORA sredstva za plače in sredstva za nabavo blaga in
storitev.
Na odhodkovni strani finančnega načrta za leto 2015 planira JZ PORA naslednje sklope stroškov:
- Plače redno zaposlenih (5 zaposlenih) in plača javnega delavca- 146.422,00 eur ter
- Stroške blaga in storitev- 30.570,00 eur
Na prihodkovni strani finančnega načrta za leto 2015 planira JZ PORA vire prihodkov, s katerimi bodo
pokrivali naslednje sklope stroškov:
- stroški plač v planirani vrednosti 146.422,00 eur se bodo pokrivali iz predvidenih naslednjih
virov:
a) Refundacija računovodskih uslug- 10.205,00 eur
b) Projekt SKUPAJ- 6.750,00 eur
c) Refundacija javnih del- 13.570,00 eur
d) Občinski proračun- 115.897,00 eur
- stroški blaga in storitev v planirani vrednosti 30.570,00 eur se bodo pokrivali iz predvidenih
naslednjih virov:
a) Prihodki Razvojni prog.občine- 2.070,00 eur
b) Lastni prihodki (izvedba projektne in investicijske dokumentacije za trg)- 6.000,00 eur
c) Občinski proračun- 22.500,00 eur
Za plače namenjamo torej v proračunu znesek v vrednosti 115.897,00 eur in z njim pokrivamo stroške
osnovnih plač, stroške sejnin (planirane so 3-4 seje na letni ravni), stroške regresa za dopust in prehrano,
povračila stroškov prevoza na delo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in
prispevke delodajalca za socialno varnost.
Sredstva za plače se v letu 2015 povečujejo predvsem zaradi zaposlenega na projektu SKUPAJ, katerega
celoletna plača je v letu 2014 bremenila stroške projekta. V letu 2014 se je projekt zaključil, zato bo v letu
2015 breme plače zaposlenega skoraj v celoti bremenilo proračun občine, razen deleža, ki bo še izplačan v
dobro projekta v letu 2015.
Kar se tiče materialnih stroškov, zagotavljamo v proračunu 74,84% planiranih materialnih stroškov v letu
2015. Razliko, torej 25,16% materialnih stroškov pokrije JZ PORA iz lastnih in ostalih prihodkov.
Sicer so kot materialni stroški v proračunu planirani stroški pisarniškega materiala, časopisov, revij in
strokovne literature (naročnina časopisa Večer, letna naročnina za računovodsko literaturo in spletno
obveščanje), stroški telefona, poštni stroški, čistila in čistilne storitve (podjemna pogodba za čiščenje
prostorov in čistila ter toaletno blago), stroški vode in komunalnih storitev, elektrike, reprezentance in
stroški ogrevanja, stroški varstva pri delu (izpit iz varstva pri deli za 3 zaposlene in požarno-varnostni
pregled), stroški ostalih storitev (zavarovalne premije, zunanja revizija, tisk brošur ob 10.obletnici
ustanovitve Pore, razvojne agencije Gornja Radgona), stroški vzdrževanja internetnih aplikacij, stroški
vzdrževanja računalnikov, stroški izobraževanj in seminarjev in izdatki za službena potovanja.

140323- Izgradnja Murske kolesarske poti

59.172€

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.

140325- Razvoj blagovne znamke »Gornja Radgona, mesto sejmov in penine«
10.000€

V letu 2013 je pričela delovati projektna skupina, sestavljena iz gospodarstvenikov in predstavnikov
javnega sektorja, z namenom uvedbe enotne občinske blagovne znamke 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
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segment. Dokončno je idejne zasnove blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine«
potrdil Občinski svet na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 10. julija 2014. Pravilnik
o uporabi blagovne znamke je v pripravi. Po sprejemu
Pravilnika bo potrebno določiti prioritetne marketinške
in oglaševalske aktivnosti. Promocija znamke bo
potekala v dveh smereh; lokalno in nacionalno. Da bi
čim več občank in občanov spoznalo blagovno znamko,
bo premierno širši lokalni skupnosti predstavljena na
oživljeni poletni prireditvi Radgonska polnoč, izdelan
bo osnovni promocijski material (protokolarni čepi za steklenice, material za poslovno korespondenco,
oglasni transparent …). Na največjem poslovno-družabnem dogodku Salon Traminec in na mednarodnem
sejmu Agra bo predstavljena širši strokovni, medijski in turistični javnosti. V okviru razpoložljivih
finančnih sredstev bi bilo smiselno izdelati označbe na mestnih krožiščih ali ob vpadnicah v mesto in
oglasne panoje z logotipom znamke, ki bi omogočali plakatiranje po mestu. Ko bo na razpolago dovolj
finančnih sredstev, bo smiselno znamko predstaviti na medijskem dogodku v Ljubljani.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki
150201 - Sanacija odlagališča Hrastje Mota

12.000€

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.
Osnovni akt ki ureja področja odlagališč je Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih.
Same aktivnosti med Občino Gornja Radgona in podjetjem Saubermacher Slovenija d.o.o. potekajo na
podlagi Dogovora o izvajanju aktivnosti na odlagališču 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.

150202 - Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci

5.438€

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.
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.
Vsa investicijska vzdrževanja in nove investicije na področju ravnanja z odpadki se bodo financirala iz
najemnine iz naslova nepremičnin in opreme.
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150205 - Zbiranje in ravnanje z odpadki- prevzem odpadne plastike
Saubermacher Slovenija
30.000€
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; aneks št.6 z dne 12.01.2011; aneks št.7 z dne 30.12.2011
Na osnovi aneksa št. 11 h Koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje s
komunalnimi odpadki nam podjetje Saubermacher Slovenija mesečno zaračunava prevzem mešane
embalaže pri gospodinjstvih.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
150203- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- Občina
Gornja Radgona
5.479.077€
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o izvedbi storitev obveščanja javnosti pri izvedbi projekta v sklopu operacije »Odvajanja in
čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. Sklop) – Občina Gornja Radgona« (št. Projekta: KS OP
ROPI/5/1/Gornja Radgona/0) št. 305/2013-P, podpisana dne 9.9. 2013, sklenjena s podjetjem:
Frontal d.o.o.,
- Pogodba o izvedbi nadzora in strokovnega svetovanja pri izvedbi projekta v sklopu operacije
»Odvajanja in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. Sklop) – Občina Gornja Radgona« (št.
Projekta: KS OP ROPI/5/1/Gornja Radgona/0) št. 308/2013-P, podpisana dne 11 .9. 2013, sklenjena
s podjetjem: Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.
- Pogodba o izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. Sklop) – Občina
Gornja Radgona: Ureditev platoja in prestavitev potoka Hercegovščak (št. Projekta: KS OP
ROPI/5/1/Gornja Radgona/0) št. 307/2013-P, podpisana dne 11 .9. 2013, sklenjena s podjetjem:
Prevozništvo, gradbena mehanizacija, posredništvo, gramoznica Bezena Silva Bračko s.p.,
- Pogodba o izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. Sklop) – Občina
Gornja Radgona: Čistilna naprava Gornja Radgona (št. Projekta: KS OP ROPI/5/1/Gornja
Radgona/0) št. 309/2013-P, podpisana dne 11 .9. 2013, sklenjena s podjetjem:SGP Pomgrad d.d.,
- Pogodba o izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. Sklop) – Občina
Gornja Radgona: Izgradnja kanalizacijskega omrežja (št. Projekta: KS OP ROPI/5/1/Gornja
Radgona/0) št. 310/2013-P, podpisana dne 11 .9. 2013, sklenjena s podjetjem:SGP Pomgrad d.d..
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:
1. STIKI Z JAVNOSTJO
- Novinarska konferenca, 3x; Zloženke, 1x; Objave v tiskanem mediju, 7x; Objave na lokalnem radiu,
3 x; Razlagalne table 2x.
2. 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.
3. GRADBENA DELA- PLATO IN PRESTAVITEV POTOKA HERCEGOVŠČAK
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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.
4. 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.
5. 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.
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.

150241- Najem montažne čistilne naprave na Tratah

5.5000€

V okviru postavke so predvideni stroški najema čistilne naprave na Tratah, v letu 2015 samo do junija, ko
se bo pričelo s poskusnim obratovanjem novo zgrajene čistilne naprave Gornja Radgona.

150242 - Vzdrževanje čistilnih naprav

12.300€

V okviru te postavke so predvideni stroški vzdrževanja čistilne naprave na Tratah v Gor.Radgoni in stroški
vzdrževanja čistilne naprave v Negovi ter stroški porabe električne energije omenjenih čistilnih naprav.

150243 – Zemeljski izkop na lokaciji opuščenega glinokopa

30.000€

V letu 2015 je planiran odvoz navoženega zemeljskega izkopa v količini 1600 m3 iz lokacije opuščenega
glinokopa pri poslovnem objektu Lidl in Tuš v Gor.Radgoni in sicer zaradi izdane inšpekcijske odločbe
Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območna enota Murska Sobota.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
160213 - Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki,
geomehanske raziskave
30.978€
Sredstva na postavki zagotavljamo za:
- razne geodetske odmere in cenitve nepremičnin,
- geodetske odmere cest, ki se modernizirajo in tudi ostalih cest, ker se stanje na terenu ne ujema z mapno
kopijo. Geodetske odmere je potrebno opraviti predvsem na cestah, ki potekajo po zemljiščih Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov,
- overitve pogodb in ZK vložke za odmerjene ceste,
- razne notarske storitve

16029003 – Prostorsko načrtovanje
160208 - Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
68.136€

Planirana finančna sredstva na postavki so potrebna za:
- izdelavo razne projektne dokumentacije in
- prostorsko dokumentacije 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
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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
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
160214- Najem prostora za vodovodno prečrpališče

1.560€

Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Najemna pogodba o najemu dela stanovanja št. 49/2012-P z dne 26.03.2012
Sredstva namenjamo plačilu najema kletnih prostorov stanovanjskega objekta, kjer se nahaja vodovodno
prečrpališče s črpalkami in hidroforom, preko katerega se oskbuje s pitno vodo iz javnega vodovodnega
omrežja, naselje Hercegovščak.

1603901- Izgradnja manjših vodovodov

60.000€

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.

160398: Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
»Vodovodno omrežje- sistem C«
4.278.325€
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.
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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.

16039003 - Objekti za rekreacijo
160399 - Mestni park

23.300€

Postavka zajema stroške vzdrževanja mestnega parka (čiščenje, praznjenje košev, košnja trave,
obrezovanje drevja, odvoz odpadnega materiala, kontrola delovanja fontane), stroške vode in vzdrževanja
fontane, strošek električne energije ter stroške obhodne službe do aprila 2015.

16039004 – Praznično urejanje naselij
160305 Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin

3.000€

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju že obstoječih zelenih površin oziroma za zasaditev novih,
zasaditvi in urejanju cvetličnih korit in cvetličnih gred, za ureditev in zasaditev dreves v sklopu drevoreda
v mestu Gornja Radgona ter manjših posegov pri ureditvi mesta skozi celotno leto

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
160396 - Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona

53.551€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o najemu infrastrukture in izvajanju GJS, št. 437/2009-P z dne 31.12.2009, sklenjena z
javnim podjetjem Komunala Radgona, d.o.o.
Na podlagi pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju GJS št.: 437/2009-P z dne 31.12.2009 plačuje
Občina Gornja Radgona podjetju Komunala Radgona, d.o.o. subvencijo, ki se izračunava po predpisani
metodologiji.
V letu 2015 načrtujemo porabo v vrednosti 47.200 eur. Razlika do celotne vrednosti 53.551 eur, torej
6.351 pomeni preneseno vrednost iz leta 2014.

160399-1- Vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija

96.217€

V okviru postavke plačujemo stroške strojelomnega zavarovanja za vodovod in pokrivamo stroške
nastalih okvar na vodovodni javni infrastrukturi.
Stroške nastalih okvar dobimo s strani zavarovalnice povrnjen, kar evidentiramo na prihodkovni strani
splošnega dela proračuna, na kontu 714199- drugi izredni nedavčni prihodki.
V letu 2015 načrtujemo porabo v vrednosti 80.000 eur. Razlika do celotne vrednosti 96.217 eur, torej
16.217 eur pomeni preneseno vrednost iz leta 2014.

160399-4- Sofinanciranje malih čistilnih naprav

30.000€

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:
- faza uvajanja,
- faza 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.
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Sredstva v letu 2015 namenjamo za razpis, ki je bil izveden konec leta 2014 in za razpis, ki bo izveden v
letu 2015.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
160540 – Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš
128.650 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Stanovanjski zakon
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov, ki
so v lasti Občine Gornja Radgona, št. 35/2003-P z dne 11.04.2003, sklenjena s podjetjem Stanovanjsko
komunalno podjetje Gornja Radgona, d.o.o.; aneks z dne 29.03.2011; aneks z dne 29.12.2011
Postavka zajema:
- predvidene stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja stanovanj, ki se izvaja tekom celega leta v
sodelovanju z upravniki stanovanj in poslovnih prostorov (Stanovanjsko komunalno podjetje, d.o.o. in
FISA, d.o.o.)
- predvidene stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja večstanovanjskih hiš, ki se izvaja tekom
celega leta v sodelovanju z upravniki večstanovanjskih stavb (Stanovanjsko komunalno podjetje, d.o.o. in
FISA, d.o.o.)
- predvidene stroške izvajanja nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del v
stanovanjih in poslovnih prostorih, ki se izvaja prav tako v sodelovanju z upravniki stanovanj, poslovnih
prostorov in večstanovanjskih stavb (Stanovanjsko komunalno podjetje, d.o.o. in FISA, d.o.o.)
V letu 2015 se je s sklepom ustanovila posebna skupina, ki si bo ogledala in popisala stanovanja in
poslovne prostore ter na tej podlagi izdelala načrt vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov. Izdelan
načrt bo nato podlaga za porabo sredstev na postavki.
V letu 2015 načrtujemo porabo v vrednosti 107.603 eur. Razlika do celotne vrednosti 128.650 eur, torej
21.047 eur pomeni preneseno obveznost iz leta 2014.

160542 – Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini-

20.714 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Stanovanjski zakon
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov, ki so
v lasti Občine Gornja Radgona, št. 35/2003-P z dne 11.04.2003, sklenjena s podjetjem Stanovanjsko
komunalno podjetje Gornja Radgona, d.o.o.; aneks z dne 29.03.2011; aneks z dne 29.12.2011
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 2015 se načrtujejo naslednja vzdrževalna dela oz. posegi:
- sanacija toplovoda med poslovno stavbo Trg svobode 12 in kotlovnico v stavbi Trg svobode 8
(sanacija je bila izvedena v septembru in oktobru 2014)- delež je 65,71%
a) strojne instalacije- 5.606,21 eur
b) gradbena dela- 1.860,43 eur
- zamenjava glavnih vhodnih vrat na večstanovanjski stavbi Porabska 2- delež je 22,5%- 475,78 eur
- zamenjava strešne kritine na poslovno-stanovanjski stavbi Partizanska 22-24- delež je 7,22%2.291,01 eur
- sanacija toplovoda med kotlovnico v stavbi Trg svobode 8 in poslovno stavbo Trg svobode 2- delež
je 65,71%:
a) investicijsko vzdrževanje:
§ strojne inštalacije- 5.626,86 eur
§ gradbena dela- 1.381,66 eur
b) interventni poseg (popravilo toplovoda):
§ strojne instalacije- 706,15 eur
§ gradbena dela- 765,58 eur
- razni nepredvideni stroški (odvisno od dogovora med lastniki stanovanj in poslovnih prostorovocena 2.000 eur
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16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju
160590 – Stroški upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov

49.910 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Stanovanjski zakon
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov,
ki so v lasti Občine Gornja Radgona, št. 35/2003-P z dne 11.04.2003, sklenjena s podjetjem Stanovanjsko
komunalno podjetje Gornja Radgona, d.o.o.; aneks z dne 29.03.2011; aneks z dne 29.12.2011

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 Stanovanjsko komunalnemu podjetju (145 stanovanj),
d.o.o., podjetju FISA d.o.o. (9 stanovanj) in podjetju SIM, d.o.o. (eno stanovanje) in sicer na podlagi
pogodbe o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v
lasti Občine Gornja Radgona.
V letu 2015 načrtujemo porabo v vrednosti 40.000 eur. Razlika do celotne vrednosti 49.910 eur, torej
9.910 eur pomeni preneseno obveznost iz leta 2014.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
17069001 – Nujno zdravstveno varstvo
170206 –Vzdrževanje defibrilatorjev

2.000€

Vzdrževanje avtomatskega zunanjega defibrilatorja obsega sofinanciranje električne energije, servisiranje
in morebitna nabava elektrod ter baterij. Defibrilatorji ZOLL, AED PLUS s prenosno torbico in omarico
za defibrilator AED, so nameščeni na Občočju Občine Gornja Radgona in sicer v Gasilskem domu
Ivanjševci ob Ščavnici, Trgovina FEHR Negova, vaška kapelaic v Radvencih, Gasilski dom Spodnja
Ščavnica, Krajevna skupnost Gornja Radgona, SKB Banka Gornja Radgona in Gasilski dom Gornja
Radgona.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo
170710 - Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
90.000€

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 (Ur. list št. 72/06 - UPB3, 91/07, 71/08 in 76/08) kriti osnovno zdravstveno
zavarovanje za brezposelne osebe, ki uveljavljajo pravice na podlagi Zakona iz uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev. V okviru postavke je predvideno plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za
povprečno mesečno vključitev 250 občanov po ceni 30,52 EUR. Realizacija se meri s kazalnikom števila
vključenih občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje.

17079002 – Mrliško ogledna služba
170720- Mrliško ogledna služba

11.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
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.
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18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001 – Nepremična kulturna dediščina

180206- Špital

472€

V letu 2014 je bil Špital prenesen v upravljanje Zavoda za kulturo, turizem in promocijo, kar pomeni, da
bo vse stroške, nastale v zvezi z zgradbo, kril javni zavod.
V letu 2015 planiramo na obravnavani postavki samo znesek prenesenih obveznosti iz leta 2014 v
vrednosti 471,67 eur. Sicer se bodo pa pričeli stroški v letu 2015 evidentirati na PP180390- Zavod za
kulturo, turizem in promocijo, kto. 41330208- izdatki za blago in storitve-ŠPITAL .

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo
180305 – JZ Knjižnica Gornja Radgona

70.528€

Občina Gornja Radgona sofinancira stroške delovanja Knjižnice Gornja Radgona v ustanoviteljskem
deležu 42,89 % od skupno dogovorjenih osnov posredovanega finančnega načrta javnega zavoda
Knjižnica.
Financiranje obsega:
- sredstva za plače, ki so določena na podlagi sistemizacije delovnih mest in sicer 100% za višjo
knjižničarko in knjižničarko ter v deležu 50,17% stroška direktorice, čistilke in računovodkinje.
- materialne stroške delovanja zavoda (sredstva za objekt in splošne stroške)
- sredstva za 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).
V letu 2013 je bila dokončana investicija v zagotovitev dodatnih prostorov za knjižnično dejavnost. Ostaja
še investicija v energetsko sanacijo objekta v vrednosti cca. 150.000,00 eur, katero planiramo izvesti v letu
2016.
Sredstva se javnemu zavodu nakazujejo na podlagi izstavljenih zahtevkov zavoda,do višine vrednosti
proračunske postavke.

18039002 – Umetniški programi
180390 – Zavod za kulturo, turizem in promocijo

291.037€

V svojem finančnem načrtu za leto 2015 Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, na svoji
odhodkovni strani načrtuje stroške v skupni vrednosti 371.564,00 eur in sicer za naslednje dejavnosti:
1. dejavnost JZ KULTPROTUR in TIC Gornja Radgona- 220.982,00 eur:
a. plače in drugi izdatki zaposlenim (4 zaposleni- direktorica, vodja trženja, čistilka 70%plače,
hišnik 30%plače) in javnim delavcem (2 javna delavca) – 120.777,00 eur
b. blago in storitve (stroški pisarniškega materiala, časopisov, revij, telefona, poštni stroški,
stroški čistil, vode, odvoza smeti, ogrevanja, električne energije, reprezentance, stroški
zunanje revizije poslovanja zavoda za leto 2014, stroški prevoda spletnih turističnih strani,
stroški varstva pri delu, promocij, izobraževanj in seminarjev)- 51.305,00 eur
c. programi in prireditve- 48.900,00 eur
2. dejavnost KINA in KULTURNEGA DOMA- 3.820,00 eur
a. blago in storitve (stroški plačil za najem filmov, delo po pogodbi kinooperaterja, stroški
elektrike in komunalnih storitev, stroški kurjave, vzdrževanje)- 3.820,00 eur
3. dejavnost MLADINSKEGA CENTRA- 50.135,00 eur:
a. plače in drugi izdatki zaposlenega- 19.145,00 eur
b. blago in storitve (stroški električne energije, čistilnega materiala in storitev, pisarniškega
materiala, ogrevanja, stroški promocij, vode in komunalnih storitev, telefona, računalniških
storitev, zavarovalnih premij, vzdrževanja spletnih strani, stroški javnega predvajanja glasbe,
stroški reprezentance, izdatki za službena potovanja, stroški javnih razpisov)- 26.990,00 eur
c. izvedba programov (prireditve, delavnice, potopisna potovanja,…)- 4.000,00 eur
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4. dejavnost TIC in GRAD NEGOVA- 54.250,00 eur:
a. plače in drugi izdatki zaposlenim (hišnik 70%, čistilka 30%)- 19.560,00 eur
b. blago in storitve (stroški ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, tekočega
vzdrževanja, servis kosilnice, popravilo kosilnice, čiščenje namiznih prtov, čiščenje lutke
Apolonija, podaljšanje domene, stroški goriva za kosilnico za košnjo trave, nakup žarnic in
manjšega potrošnega materiala, stroški za nabavo sadik za Zeliščni vrt,stroški pisarniškega
materiala, telefona, čistil, poštni stroški, stroški reprezentance, stroški promocij, - 24.190,00
eur
c. prireditve- 10.500,00 eur
5. dejavnost ŠPITAL- 42.377,00 eur
a. plače in drugi izdatki zaposlenega- 20.557,00 eur
b. blago in storitve (stroški ogrevanja, električne energije, telefona komunalnih storitev in
tekočega vzdrževanja, pisarniškega materiala, čistil, toaletnega papirja)- 21.820,00 eur

Na prihodkovni strani finančnega načrta za leto 2015 planira Zavod za kulturo turizem in
promocijo vire prihodkov, s katerimi bodo pokrivali naslednje sklope stroškov:
1. stroški dejavnosti JZ KULTPROTUR in TIC Gornja Radgona v planirani vrednosti 220.982,00 eur, se
bodo pokrivali iz predvidenih naslednjih virov:
a. lastni prihodki za prireditve (sponzorstva, sodelovanje s ponudniki na trgu, vstopnine,…)10.000,00 eur,
b. prihodki javna dela- 26.027,00 eur
c. lastni prihodki TIC Gornja Radgona- 2.000,00 eur
d. lastni prihodki Zavod (prihodki iz naslova dajanja prostorov dvorane jina v uporabo
zainteresiranim kupcem na trgu ter provizija od prodanih kart za gledališke predstave in
koncerte)- 8.500,00 eur
e. prihodki od trženja turističnih aranžmajev- 4.000,00 eur
f. dotacija iz proračuna občine za redno dejavnost- 131.555,00 eur
§ plače- 94.750,00 eur
§ blago in storitve- 36.805,00 eur
g. dotacija iz proračuna občine za prireditve (glej preglednico na naslednji strani)38.900,00 eur
2. stroški dejavnosti KINA in KULTURNEGA DOMA v planirani vrednosti 3.820,00 eur, se bodo
pokrivali iz predvidenih naslednjih virov:
a. lastni prihodki kino- 2.500,00 eur
b. dotacija iz proračuna- 1.320,00 eur
§ blago in storitve- 1.320,00 eur
3. stroški dejavnosti MLADINSKEGA CENTRA v planirani vrednosti 50.135,00 eur, se bodo pokrivali
iz predvidenih naslednjih virov:
a. prihodki MC-prijava na razpise (sofinanciranja za delovanje mladinskih centrov v RS,
strateška partnerstva transnacionalne mladinske pobude v okviru razpisov Erazmus)14.500,00 eur,
b. lastni prihodki mladinski center- 3.500,00 eur,
c. dotacija iz proračuna- 32.135,00 eur
§ plače- 19.145,00 eur
§ blago in storitve- 12.990,00 eur
4. stroški dejavnosti TIC in GRAD NEGOVA v planirani vrednosti 54.250,00 eur, se bodo pokrivali iz
predvidenih naslednjih virov:
a. lastni prihodki TIC Negova (prihodki od vstopnin za ogled gradu, prihodki od vodenja
turističnih skupin, prihodki od priprave za uporabo prostorov na gradu)- 7.500,00 eur
b. dotacija iz proračuna- 46.750,00 eur
§ plače- 19.560,00 eur
§ blago in storitve- 27.190,00 eur

Stran 43 od 72

5. stroški dejavnosti ŠPITAL v planirani vrednosti 42.377,00 eur se bodo pokrivali iz predvidenih
naslednjih virov:
a. lastni prihodki (prihodki iz naslova vstopnin)- 2.000,00 eur
b. dotacija iz proračuna- 40.377,00 eur
§ plače- 20.557,00 eur
§ blago in storitve – 19.820,00 eur
V proračunu 2015 namenjamo torej na podlagi predloženega finančnega načrta, Zavodu za kulturo, turizem in
promocijo, dotacijo v skupni višini 291.037,00 eur in sicer:
1. za plače- 154.012,00 eur,
2. blago in storitve- 98.125,00 eur
3. prireditve- 38.900,00 eur
V proračunu 2015 smo JZ KULTPROTUR Gornja Radgona dodelili pristojnosti in sredstva, ki smo jih sicer
evidentirali na posebnih postavkah:
- PP040391- prireditev Festival ljubezni
- PP040394- stroški praznovanja slovenskega kulturnega praznika,
- PP040392- stroški praznovanja občinskega praznika,
- PP040399- promocijske prireditve občine,
- PP140303- promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu
Na podlagi dogovorjenega je tako Zavod za kulturo, turizem in promocijo za leto 2015 izdelal natančen
koledar prireditev v letu 2015, ki jih bo po dogovoru z Občino Gornja Radgona in po lastni programski shemi
izvedel v letu 2015:
KOLEDAR PRIREDITEV V LETU 2015
V OBČINI GORNJA RADGONA V ORGANIZACIJI ali SOORGANIZACIJI
ZAVODA KULTPROTUR GORNJA RADGONA
JANUAR 2015
Zap.
št.
1
2
3
4
5

PRIREDITEV
Srečanje
Motivacijsko predavanje
Punk koncert (Ajdovščina)
Sejem Alpe Adria –
predstavitev Občine Gornja
Radgona
Potopisni večer
Kmečka tržnica

DATUM
dan, mesec
SOBOTA, 10.
01. 2015
SOBOTA, 17.
01. 2015
28. 01. 2015
– 31. 01.
2015
PETEK, 30.
01. 2015
Vsak petek v
mesecu

KRAJ
prostor
MC

ORGANIZATOR
soorganizator
Kultprotur

MC

Kultprotur/MC

Sejem Ljubljana

Kultprotur

MC

Kultprotur/MC
Vagant
Kultprotur

Ploščad pred knjižnico

FEBRUAR 2015
Zap.
št.
6

7

8
9
10
11
12

PRIREDITEV
Srečanje
Otvoritev razstave Die
Muzik kiparja Roberta
Juraka

DATUM
dan, mesec
NEDELJA, 08.
02. 2015

KRAJ
prostor
Dom kulture

Osrednja občinska
prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku
Nuška Drašček, slavnostna
govornica Janja Vidmar
Radgonski mostovi –
brezplačen ogled stalne
zbirke
Vintage filmski večer

NEDELJA, 08.
02. 2015

Dom kulture

NEDELJA, 08.
02. 2015

Špital

Kultprotur

PETEK, 20.
02. 2015
SOBOTA, 21.
02. 2015
ČETRTEK, 26.
02. 2015
PETEK, 27.
02. 2015

MC

Kultprotur/MC

MC

KUD Zrak
Kultprotur/MC
Kultprotur
KUD Veseli oder
Kultprotur/MC

Koncert ZLÜFTAJ SE
Gledališka predstava
KUD Veseli oder
Čarovniška predstava

Dom kulture
MC

Stran 44 od 72

ORGANIZATOR
Soorganizator
Kultprotur
Občina Gornja Radgona
Likovno društvo Gornja
Radgona
Kultprotur
Občina Gornja Radgona

13
14
15

1. obletnica MC
Tečaj in simulacija prve
pomoči
Kmečka tržnica

SOBOTA, 28.
02. 2015
februar

MC

Kultprotur/MC

MC

Vsak petek v
mesecu

Ploščad pred knjižnico

Kultprotur/MC
RK Gornja Radgona
Kultprotur

DATUM
dan, mesec
TOREK, 03.
03. 2015
SREDA, 04.
03. 2015
ČETRTEK, 04.
03. 2015
PETEK, 06.
03. 2015
PETEK, 06.
03. 2015
SOBOTA, 07.
03. 2015

KRAJ
prostor
Dom kulture

ČETRTEK, 12.
03. 2015

MC

SOBOTA, 14.
03. 2015

MC

SOBOTA, 14.
03. 2015
PETEK, 20.
03. 2015
SOBOTA, 21.
03. 2015

MC

MC

ŠMK Klinka
/Kultprotur/MC/

PETEK, 27.
03. 2015

MC

Kultprotur/MC
Underground Freq

SOBOTA, 28.
03. 2015
SOBOTA, 28.
03. 2015

MC

Kultprotur/MC
Underground Freq
ŠMK Klinka
/Kultprotur/MC/

marec

MC

Vsak petek v
mesecu

Ploščad pred knjižnico

MAREC 2015
Zap.
št.
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

27
28

29

30
31

PRIREDITEV
Srečanje
Premiera baletne predstave
GŠGR
Ponovitev
baletne
predstave GŠGR
Ponovitev baletne
predstave GŠGR
Ponovitev baletne
predstave GŠGR
Potopisni večer
EDUCO – mesec
izobraževanja (predava:
Danaja Lorenčič)
Otroška
delavnica
ob
Materinskem dnevu
EDUCO
–
mesec
izobraževanja Streljanje z
zračno puško
Koncert (rock/pop/folk)
Dramska igra
EDUCO
–
izobraževanja
Salsa večer
FIFA turnir v
nogometu

mesec

namiznem

Večer elektronike
EDUCO
–
mesec
izobraževanja
(predava:
Blaž Kos: Pot do sanjske
kariere)
Tečaj osnov photoshopa
Kmečka tržnica

Dom kulture
Dom kulture
Dom kulture
MC
MC

ORGANIZATOR
soorganizator
GŠGR
/Kultprotur/
GŠGR
/Kultprotur/
GŠGR
/Kultprotur/
GŠGR
/Kultprotur/
Kultprotur/MC
Vagant
ŠMK Klinka
/Kultprotur/MC/
Kultprotur/MC
OŠGR
Vrtec Manka Golarja
ŠMK Klinka
/Kultprotur/MC/
Kultprotur/MC Matej
Holc
Kultprotur/MC

MC

MC

KUD Zrak
Kultprotur/MC
Kultprotur

APRIL 2015
Zap.
št.
32
33
34

35

36
37
38

PRIREDITEV
Srečanje
Izobraževalno predavanje
(uradni dokumenti, s. p.)
Koncert ZLÜFTAJ SE

Metal koncert
3. mednarodni sejem
aktivnosti in oddiha v
naravi – NATURO
Predstavitev občine Gornja
Radgona
Projekt
M.U.R:
Prvo
srečanje mladih v Avstriji Cmurek
Tradicionalna prireditev ob
Dnevu zemlje
Poker večer

39

DATUM
dan,
mesec
PETEK, 03.
04. 2015
SOBOTA,
04. 04.
2015
PETEK, 10.
04. 2015
17. 04. –
19. 04.
2015

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

MC

Kultprotur/MC

MC

KUD Zrak
Kultprotur/MC

MC

Kultprotur/MC

Gornja Radgona
Pomurski sejem

Kultprotur

SOBOTA,
18. 04.
2015
SREDA, 22.
04. 2015

MC

Kultprotur/MC
Juz House, JM VL

Gornja Radgona
Lisjakova struga

PETEK, 24.
04. 2015

MC

Občina Gornja
Radgona, Kultprotur in
ostali
Kultprotur/MC

Stran 45 od 72

40
41

42
43

Ko ko komedija (Katarina
Čas in Ana Marija Mitić)
Coctail party

Tradicionalno KRESOVANJE
z baklado
Kmečka tržnica

PETEK, 24.
04. 2015
SOBOTA,
25. 04.
2015
ČETRTEK,
30. 04.
2015
Vsak petek
v mesecu

Dom kulture

Kultprotur

MC

Kultprotur/MC

Gornja Radgona
TŠC Trate

Kultprotur
Občina Gornja Radgona

Ploščad pred knjižnico

Kultprotur

MAJ 2015
Zap.
št.
44

45

46

47

48

49

50
51
52
53
54
55

PRIREDITEV
Srečanje
Regijsko Linhartovo
srečanje gledaliških skupin

DATUM
dan, mesec
PETEK, 08.
05. 2015

KRAJ
prostor
Dom kulture

Radgonski mostovi –
brezplačen ogled stalne
zbirke
Radgonski mostovi –
brezplačen ogled stalne
zbirke
Dan mladosti

PETEK, 15.
05. 2015

Špital

ORGANIZATOR
soorganizator
OI JSKD Gornja
Radgona
/Kultprotur/
Kultprotur

PONEDELJEK,
18. 05. 2015

Špital

Kultprotur

NEDELJA, 24.
05. 2015

MC

Kultprotur/MC
MSGR
Matej Holc
Underground Freq

28. 05. – 31.
05. 2015

Koper

Kultprotur

PETEK, 29.
05. 2015

Dom kulture

Samostojni koncert
KD Harmonikarski orkester

maj

Dom kulture

Kolesarjenje – tura ob Muri

maj

Vrtec Manka Golarja
Občina Gornja
Radgona
/Kultprotur/
KD Harmonikarski
orkester
/Kultprotur/
Kultprotur/MC

Koncert

maj

MC

Kultprotur/MC

Večer elektronike

maj

MC

Kultprotur/MC

Kuhajva skupaj

maj

MC

Kmečka tržnica

Vsak petek v
mesecu

Ploščad pred knjižnico

ŠMK Klinka
/Kultprotur/MC/
Kultprotur

PRIREDITEV
Srečanje
Projekt M.U.R.: 2. Srečanje
mladih v Gornji Radgoni

DATUM
dan, mesec
SOBOTA, 13.
06. 2015

KRAJ
prostor

Predvidena poroka

SOBOTA, 13.
06. 2015
SOBOTA, 20.
06. 2015

Grad Negova

SOBOTA, 20.
06. 2015
SOBOTA, 20.
06. 2015

Grad Negova
MC

Kultprotur/MC
KUD Zrak

NEDELJA, 21.
06. 2015
PONEDELJEK,
29. 06. 2015

Jurkovičeva ulica

Kultprotur

Gornja Radgona
Tržnica

junij

Grad Negova

Občina Gornja
Radgona
Kultprotur
Kultprotur

Kolesarjenje tura ob Muri
Dan mladosti (mladinska
tržnica MSGR, zabava)
Primorski sejem
Predstavitev občine Gornja
Radgona
Slavnostna akademija ob
praznovanju 80. Obletnice
vrtca

JUNIJ 2015
Zap.
št.
56
57

58

59

60

61
62
63

Noč muzejev
Radgonski mostovi –
brezplačen ogled stalne
zbirke
Predvidena poroka
Koncert ZLÜFTAJ SE
Model Race (dirka z
modelčki po poligonu na
parkirišču)
Dan odprtih kleti
Predstavitev Kultprotura
Tradicionalni Petrov sejem
-»Petrovo«
Predstavitev Kultprotura
Razstava in performans
kiparja Roberta Juraka

MC

Špital

Stran 46 od 72

ORGANIZATOR
soorganizator
Kultprotur/MC
Juz House
ŠMK Klinka

Kultprotur

64

Kmečka tržnica

Vsak petek v
mesecu

Ploščad pred knjižnico

Kultprotur

PRIREDITEV
Srečanje
Popek '15 in Radgonska
polnoč s turističnim kvizom

DATUM
dan, mesec
SOBOTA, 04.
07. 2014 ALI
11. 07. 2015

KRAJ
prostor
Gornja Radgona
Tržnica
MC

Otroški program

PETEK, 03.
07. 2014
SOBOTA, 04.
07. 2015
SOBOTA, 11.
07. 2015
julij

MC

ORGANIZATOR
soorganizator
Kultprotur
Občina Gornja
Radgona
MC
Kultprotur/MC

Poletni DJ-večer na
prostem

julij

MC

TD Negova – Sp.
Ivanjci
Kultprotur
Kultprotur/MC

Kmečka tržnica

Vsak petek v
mesecu

Ploščad pred knjižnico

Kultprotur

JULIJ 2015
Zap.
št.
65

66
67
68
69

70
71

Predvidena poroka
Predvidena poroka, samo
obred na dvorišču
Grajski tabor

Grad Negova
Grad Negova
Grad Negova

AVGUST 2015
Zap.
št.

72
73
74
75

PRIREDITEV
Srečanje
Letni kino pred
pečenjem koruze

MC

78

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator

MC

Kultprotur/MC

Kultprotur/MC
KUD Zrak
Kultprotur, MC
Občina
Gornja Radgona
Kultprotur/MC
Underground Freq
Kultprotur,
Gornja Radgona
Vinarstvo Steyer
Mediaspeed
Kultprotur
TD Negova – Sp.
Ivanjci

Koncert ZLÜFTAJ SE na
prostem
AGRA – predstavitev
občine na Kmetijsko–
živilskem sejmu
Večer elektronike v času
AGRE
6. Salon Traminec

PETEK, 14.
08. 2015
22. - 27.
08. 2015

MC

22. - 28.
08. 2015
PONEDELJE
K, 24. 08.
2015

MC

Srednjeveški dan v gradu
(dogodek je načrtovan v
sklopu Grajskega tabora
kot zaključek tabora)
Kmečka tržnica

avgust

Grad Negova

Vsak petek
v mesecu

Ploščad pred knjižnico

76

77

s

DATUM
dan,
mesec
SOBOTA,
07. 08.
2015

Gornja Radgona
Sejmišče

Grad Negova

Kultprotur

SEPTEMBER 2015
Zap.
Št.
79
80
81
82
83

84
85

PRIREDITEV
Srečanje
Evropski dan judovske
kulture
Mala maša v Negovi

DATUM
dan, mesec
NEDELJA, 06.
09. 2015
TOREK, 08.
09. 2015

KRAJ
prostor
Grad Negova

Stare otroške igre

PETEK, 11.
09. 2015
SOBOTA, 12.
09. 2015
NEDELJA, 27.
09. 2015

Grad Negova

Koncert
Svetovni dan turizma
"Milijarda turistov,
milijarda priložnosti"
Stari kmečki običaji –
Grajska trgatev
Kmečka tržnica

september ali
oktober
Vsak petek v
mesecu

Grad Negova

MC
Gornja Radgona
TIC Gornja Radgona,
TIC Negova, Špital
Grad Negova
Ploščad pred knjižnico

ORGANIZATOR
soorganizator
Kultprotur
Sinagoga Maribor
TD Negova – Sp. Ivanjci
Kultprotur
MD Vitez Negova
Kultprotur
Kultprotur/MC
Matej Holc
Kultprotur

TD Negova – Sp. Ivanjci
Kultprotur
Kultprotur

OKTOBER 2015
Zap.
št.
86

PRIREDITEV
Srečanje
Slavnostna akademija
Občine Gornja Radgona

DATUM
dan, mesec
ČETRTEK,
01. 10. 2015

Stran 47 od 72

KRAJ
prostor

ORGANIZATOR
soorganizator
Kultprotur,
Občina
Gornja Radgona

87

Glasba na Gradu Negova,
koncert ob občinskem
prazniku
Nastop pianistke Tine
Mauko

88

Dan otroka

89

EDUCO
–
izobraževanja

90

91

92

PETEK, 02.
10. 2015

Grad Negova

Kultprotur

SOBOTA,
03.10.2015

MC

Kultprotur/MC
OŠGR

PETEK IN
SOBOTA, 02.
in 03. 10.
2015
NEDELJA, 04.
10. 2015

MC

ŠMK Klinka
/Kultprotur/MC/

Špital

Kultprotur

PETEK IN
SOBOTA, 09.
in 10. 10.
2015
PETEK IN
SOBOTA, 16.
in 17. 10.
2015
SOBOTA, 17.
10. 2015
PETEK IN
SOBOTA, 23.
in 24. 10.
2015
SOBOTA, 24.
10. 2015
PETEK, 30.
10. 2015
oktober

MC

ŠMK Klinka
/Kultprotur/MC/

MC

ŠMK Klinka
/Kultprotur/MC/

MC

KUD Zrak
/Kultprotur/MC/
ŠMK Klinka
/Kultprotur/MC/

Teden otroka

oktober

MC

Underground Freq
Kultprotur/MC
ŠMK Klinka
/Kultprotur/MC/
Evangeličanska
cerkev, Protestantsko
društvo Primož Trubar
Kultprotur
Kultprotur/MC

Peka kostanjev

oktober

MC

Kultprotur/MC

Kmečka tržnica

Vsak petek v
mesecu

Ploščad pred
knjižnico

Kultprotur

DATUM
dan, mesec
SOBOTA, 7.
11. 2015

KRAJ
prostor
Gornja Radgona
Spodnji Gris
Špital

Leopoldov sejem
Predstavitev Kultprotura

NEDELJA, 15.
11. 2015

Gornja Radgona
Tržnica

ORGANIZATOR
soorganizator
Kultprotur, Občina Gornja
Radgona, Radgonske
gorice d.d.
Društvo vinogradnikov
Radgonsko – Kapelskih
goric TD Gor. Radgona
Občina Gornja
Kultprotur

9. Miklavžev koncert KD
Peter Dajnko Črešnjevci
Stari kmečki običaji – Krst
grajskega vina in
martinovanje
JazzLiebe festival
Začetek sezone potopisnih
večerov
Turnir v namiznem tenisu
Martinova zabava
Fashion show
Kmečka tržnica

SOBOTA, 28.
11. 2015
november

Dom kulture

november
november

Špital
MC

november
november
november
Vsak petek v
mesecu

MC
MC
MC
Ploščad pred knjižnico

DATUM
dan, mesec
ČETRTEK, 03.
12. 2015

KRAJ
prostor

mesec

Radgonski mostovi –
brezplačen ogled stalne
zbirke
EDUCO
–
mesec
izobraževanja

EDUCO
–
izobraževanja

mesec

Koncert ZLÜFTAJ SE
93
94

EDUCO
–
izobraževanja

mesec

Večer elektronike
95
96
97

98
99
100

EDUCO
–
izobraževanja

mesec

MC

MC
MC
Grad Negova

Proslava ob Dnevu
reformacije

NOVEMBER 2015
Zap.
št.

PRIREDITEV
Srečanje

101
Tradicionalno
MARTINOVANJE

102
103
104
105
106
107
108
109
110

Grad Negova

KD Peter Dajnko
/Kultprotur/
TD Negova – Sp. Ivanjci
Kultprotur
Kultprotur
MC
Vagant
Kultprotur/MC
Kultprotur/MC
Kultprotur/MC
Kultprotur

DECEMBER 2015
Zap.
Št.
111

PRIREDITEV
Srečanje
Radgonski mostovi –
brezplačen ogled stalne

Špital

Stran 48 od 72

ORGANIZATOR
soorganizator
Kultprotur

zbirke
112
113
114
115

Obeležitev Dneva
samostojnosti in enotnosti
Veseli december
Pravljična vas
Program VESELI
DECEMBER
Potopisno predavanje

116

Božični žur

117

Koncert ZLÜFTAJ SE

118

Veseli december

119

Kmečka tržnica

SOBOTA, 26.
12. 2014

Dom kulture

december

Park

december

MC

december

MC

december

MC

december

MC

december

MC

Vsak petek v
mesecu

Ploščad pred knjižnico

Občina Gornja Radgona
KD Pihalni orkester
Kultprotur
Kultprotur
Vrtec Manka Golarja
Kultprotur/MC
Kultprotur/MC
Vagant
MC
prostovoljci
Kultprotur/MC
KUD Zrak
MC
Vrtec Manko Golar
Kultprotur

OSTALI PROMOCIJSKI IN TURISTIČNI PROJEKTI OZ. PROGRAMI v letu 2015:
Organizacija kmečke tržnice
Izdajanja koledarja prireditev v občini in oglaševanje prireditev v Bad Radkersburgu
Promocija turistične poti »Apolonijina pot«
Ureditev spominske sobe Ivana Krambergerja
Uvajanje blagovne znamke Gornja Radgona - mesto sejmov in penine
Dopolnitev brošure Aleja velikih
Urejanje in promocija zeliščnega parka Negova in izvajanje programa na gradu Negova
Center fotografije – Fotograd Negova
Dopolnitev razstave o gradu Negova
Izvajanje rednega programa v Špitalu
Izvajanje rednega programa v MC-ju
Prevod spletnih strani v angleščino
Sodelovanje s ponudniki storitev in s poslovnimi partnerji
Marketing in promocija turistične ponudbe občine
Osrednja prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
Kresovanje
Radgonska polnoč in turistični kviz
6. salon Traminec
Prireditve in turistične aktivnosti ob občinskem prazniku
Martinovanje
Mednarodni kulturni projekt JazzLiebe
Veseli december – pravljični park
Predstavitve turistične ponudbe občine na sejmih Natura, Agra, Tip, Primorski sejem, Leopoldovo,
Petrov sejem

RAZSTAVE V AVLI V LETU 2015 V KD GORNJA RADGONA
(PROGRAM ZAGOTAVLJATA FOTOKLUB PROPORTIO DIVINA IN LIKOVNO DRUŠTVO
GORNJA RADGONA)
Zap.
Razstava
Datum
Prostor
Organizator
Opomba
št.
dan/mesec
soorganizator
1
Kulturni praznik
februar
Dom
LDGR
kiparska razstava
kulture
Robert Jurak
2
foto razstava Štefi
marec
Dom
Proportio Divina
Borko
kulture
predvidoma Gerhard
3
slikarska razstava
april
Dom
LDGR
Guttmann
kulture
4
foto razstava Miška
maj
Dom
Proportio Divina
kulture
5
foto razstava Dejan
junij
Dom
Proportio Divina
Kokol
kulture
Festival Popek
6
kiparska razstava
julij
Dom
LDGR
Radgonska
polnoč
Milutinović Marin
kulture
7
avgust
Stran 49 od 72

8
9

10
11

Razstava 11. kolonije
LDGR
razstava - 70-letnica
Milene Reščič

september

regijska tematska
razstava Jskd
foto razstava Ivo Borko

november

oktober

december

Dom
kulture
Dom
kulture
Dom
kulture
Dom
kulture

LDGR
Kultprotur
Jskd

Občinski praznik

Jskd
Proportio Divina

RAZSTAVE V OKVIRU PROJEKTA FOTOGRAD NEGOVA NA GRADU NEGOVA V LETU
2015 BODO POTEKALE OD 1. 4. 2015 DO 31. 10. 2015. PROGRAM ZAGOTAVLJA
FOTOKLUB PROPORTIO DIVINA V SODELOVANJU S FOTOGRAFSKO ZVEZO
SLOVENIJE.

18039003 - Ljubiteljska kultura
180330 - Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

5.852 €

Zakonska oz.druge pravne podlage:
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010)
- Pogodba o izvajanju strokovnih nalog na področju kulture, št. 224/99-P z dne 02.12.2012, dodatek št.
1 k pogodbi št. 2007-014-8/24-1 z dne 19.10.2007 in dodatek št. 2 k pogodbi št. 2007-014-8/24-2 z
dne 01.01.2012, podpisana z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti
Poslanstvo javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje
strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih
vsebin v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v
kulturno mrežo, ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v
evropskem in svetovnem prostoru.
Glede na Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS št. 29/2010) javni sklad RS za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: sklad) opravlja naloge s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
tudi za samoupravne lokalne skupnosti. Iz omenjene postavke občina sofinancira izplačilo plače (delež
občine znaša 29,16%) dodatno zaposlene delavke na območni izpostavi v Gornji Radgoni.

180331 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

35.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov
Postavka zajema sofinanciranje programov kulturnih društev in sicer za izvajanje kulturnih programov.
Društva so za svoje aktivnosti - v skladu s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju programov
kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna občine Gornja Radgona ter na podlagi javnega
razpisa, sofinancirana iz občinskega proračuna. Preko javnega razpisa se iz občinskega proračuna
sofinancira približno štirinajst društev s področja kulture in na tak način Občina spodbuja delovanje zelo
razvite ljubiteljske kulture v domači občini.
V letu 2015 namenjamo za sofinanciranje programov kulturnih društev 7.000 eur več kot v letu 2014.

180333 - Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

6.990 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010)
- Pogodba o izvajanju strokovnih nalog na področju kulture, št. 224/99-P z dne 02.12.2012, dodatek št. 1
k pogodbi št. 2007-014-8/24-1 z dne 19.10.2007 in dodatek št. 2 k pogodbi št. 2007-014-8/24-2 z dne
01.01.2012, podpisana z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti
Glede na Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS št. 29/2010), javni sklad RS za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: sklad) opravlja naloge s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
tudi za samoupravne lokalne skupnosti. Skladno s pogodbo sklenjeno med skladom in občino, sklad izvaja
ali samostojno ali v sodelovanju z občino, z društvi ali zvezami, prireditve ali razna izobraževanja iz
svojega delovnega področja.
Stran 50 od 72

Za leto 2015 JSKD, območna enota Gornja Radgona, načrtuje izvesti naslednje prireditve:
1. ČRIČEK POJE- območno srečanje OPZ in MPZ
2. Obisk koncerta v CD ter ogled razstave v NG (Ljubljana-prevoz za devetošolce)
3. DERE SEN JAZ MALI BIJA- območno srečanje ljudskih pevcev in godcev
4. ZAPLEŠIMO V POMLAD- območno srečanje odraslih folklornih skupin
5. PESEM ZDRUŽUJE- območno srečanje odraslih pevskih zasedb
6. Regijsko srečanje pihalnih orkestrov
7. Regijsko srečanje odraslih gledaliških skupin
8. Regijska tematska razstava

18049001 - Programi veteranskih organizacij
180461 - Sofinanciranje programov veteranskih in posebnih skupin
organizacij
5.500€
Občina Gornja Radgona bo na podlagi sklenjenih letnih pogodb, tudi v letu 2015 sofinancirala veteranske
organizacije in jim na tak način pomagala pri izvajanju njihovih programov.
Pravico do sofinanciranja projektov po Pravilniku o sofinanciranju posebnih skupin imajo neprofitne
organizacije, društva in zveze, ki so nosilci projektov na območju občine Gornja Radgona, njihovo
delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
180462 - Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

7.700€

Občina Gornja Radgona bo na podlagi sklenjenih letnih pogodb, tudi v letu 2015 sofinancirala druge
posebne skupine in jim na tak način pomagala pri izvajanju njihovih programov.

180463 Sofinanciranje programov in stroškov delovanja upokojenskih društev
6.000€

Na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin so se ponovno ovrednotili programi
posameznih skupin društev, od koder se med drugimi sofinancirajo tudi upokojenska društva.

18059001 - Programi športa
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/1998),
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji ( Uradni list RS št. 24/2000),

180562 - Sofinanciranje programov športnih društev

123.000€

Zakonske in druge pravne podlage:
- Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradno
glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 15 z dne 31.12.2005, in št. 32 z dne
1.6.2007)
Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2015 na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in
sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona
in v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona,
delila sredstva med izvajalce športnih programov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v zgoraj navedenem
pravilniku. Za leto 2015 je za razdelitev predvidenih 123.000,00 EUR in sicer za naslednje programe:
športna vzgoja otrok, mladine in študentov, kakovostni šport, vrhunski šport – športni dodatek, športna
rekreacija, vzdrževanje športnih objektov in površin, posebni programi in razvojne in strokovne naloge.
Glede na leto 2015 se sredstva povečujejo zaradi povečanja stroškov najema in uporabe prostorov športnih
objektov.

180563 - Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate

28.000€

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2015 v sodelovanju s ŠNK Radgona vzdrževala TŠC Trate, ki je
največji športni kompleks v občini. Gre za cca. 8 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.
Stran 51 od 72

V letu 2014 je bila končana investicija izgradnje športnega objekta na TŠC Trate, zaradi česar smo na
postavki dodatno planirali sredstva tudi za novozgrajeni objekt.
Predlagani znesek porabe zajema torej vzdrževanje površin na TŠC Trate in v sklopu tega nabavo goriva
za kosilnice, servise kosilnic, gnojenje in škropljenje igrišč ter ostali potrošni material ter vzdrževanje
objekta STADION in v sklopu tega stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, čistilnega materiala, telefonskih storitev in ostalih manjših vzdrževalnih del.

180569- Obnova strelišča v Gornji Radgoni

62.500€

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.

180591-Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah
namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja
Radgona
4.000€
Na predmetni postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje opreme oziroma športnih rekvizitov
na 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, gugalnica se utrga…)

180592 - Vzdrževanje telovadnice Partizan

6.200€

Stroški telovadnice Partizan so zgolj tekoči stroški električne energije, stroški porabe kuriv in
stroški ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev ter drugi manjši stroški vzdrževanja.
Glede na to, da se našteti tekoči stroški iz leta v leto povečujejo, predlagamo v letu 2015 nekoliko
višji znesek.

180595 - Izgradnja slačilnic na TŠC Trate

54.804€

Izgradnja objekta na TŠC Trate je bila v letu 2014 končana. Planirani znesek v letu 2015 pomeni prenos
obveznosti iz leta 2014 in sicer nabava manjkajoče opreme, ureditev okolice (izdelava pločnika, izkopi,
okrasno drevje, dobava zemlje, betona, groba in fina zemeljska dela), dobava ograje.

180597- Izgradnja večnamenske športne dvorane

25.000€

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.

18059002 - Programi za mladino
180590 - Program za mladino- javni razpis

7.965€

Proračunska postavka je namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov v Občini Gornja Radgona (Uradne objave, lokalni časopis Prepih, št. 68/11). Na javni razpis se
lahko prijavijo vsa mladinska društva v Gornji Radgoni.
V letu 2015 načrtujemo porabo v vrednosti 6.000,00 eur. Razlika do celotne planirane vrednosti 7.965,00
eur, torej 1.965 eur pomeni prenesene obveznosti iz leta 2014

180593 - Program za mladino- mladinski svet

5.000€

Predvidena sredstva na tej postavki so namenjena delovanju mladinskega sveta Gornja Radgona, ki je
hkrati združenje radgonskih mladinskih društev in povezovalni člen med mladinskimi društvi in
mladinskim centrom. Občina Gornja Radgona zagotavlja sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta v
višini 3.000,00 eur.
V proračunskem letu želimo prijaviti Evropski projekt Erasmus+ Mladi v akciji, pod točko 1.1
mednarodne mladinske izmenjave na temo participacije mladih. Namen projekta bo na spoznanju
medsebojnih partnerskih razlik za boljšo integracijo in sodelovanju med evropskimi državami s
poudarkom na neformalnih metodah učenja, razpravah mladih in primerih dobrih praks na področju
participacije mladih v višini 2.000,00 eur.
V projekt priprave si bomo prizadevali pritegniti tudi sosednjo avstrijsko Občino Bad Radkersburg, z
namenom krepitve sodelovanja na področju mladinskih politik in mednarodnih povezav pri vprašanju za
mlade.
Stran 52 od 72

180594 – Mladinski center – investicijsko vzdrževalna dela

1.500 €

V letu 2015 se načrtujejo zaključna dela v šanku Mladinskega centra in zamenjava dela ključavnice na
vhodnih vratih centra.

19 – IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci
190202 – Domači vrtci

966.164 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o vrtcih
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 svojem finančnem načrtu 2015 Vrtec Manka Golarja na svoji odhodkovni strani načrtuje stroške, ki se
zajemajo v ceno programov v skupni višini 1.404.135,71 eur in sicer za:
- Stroške dela (BODII, regres za letni dopust, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, KAD,
solidarnostne pomoči)- 1.098.670,71 eur,
- Funkcionalne stroške objektov (poraba kuriv in stroški ogrevanja, električna energija, poraba druge
energije-plin, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, čistilni material in storitve, tekoče vzdrževanje
poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, zavarovalne premije,
varovanje objektov, goriva in maziva za prevozna sredstva, pristojbine za registracijo vozil,
vzdrževanje in popravila vozil)- 103.415,00 eur
- Funkcionalne stroške osnovne dejavnosti (didaktični material, stroški zdravniških pregledov
zaposlenih, stroški zdravstvenih storitev, zdravila, ortopedski pripomočki, saniteni material, hišno
perilo, pisarniški material in storitve, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet,
plačilo bančnih storitev, časopisi, revije, knjige, strokovna literatura, telefonske storitve in storitve
telekomunikacije, poštne storitve)- 29.250,00 eur
- Drugi specifični namenski stroški (drugi splošni material, službena obleka in obutev, knjige, CD,
založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, svetovalne storitve,
stroški sodnih postopkov, dnevnice za službena potovanja, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev,
članarine v domačih neprofitnih institucijah, najemnine in zakupnine)- 67.800,00 eur
- Stroški živil za otroka, ki se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec
zagotavlja na otroka v posameznih programih. Vključeni so tudi stroški živil, katere vrtec preko
izdanih računov poravna OŠ Negova- 105.000,00 eur
Na prihodkovni strani finančnega načrta za leto 2015 planira Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona vire
prihodkov, s katerimi bodo pokrivali stroške, ki se torej zajemajo v ceno programov. Ti viri so naslednji:
- 23,67% krijejo starši- 332.358,92 eur
- 3,17% krije ministrstvo za šolstvo- 44.511,10 eur
- 6,75% krijejo druge občine- 94.779,16 eur in
- 66,41% krije proračun občine Gornja Radgona- 932.486,52 eur
Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2015 v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 30.6.2005, izven
ekonomske cene zagotovila sredstva v skupni višini 33.678,00 eur in sicer za:
- delo mobilnega defektologa v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona, za otroke s posebnimi
potrebami, ki to pomoč potrebujejo- 2.500,00 eur
- del zaposlitve knjižničarke. Gre za delavko, ki ji je v skladu z odločbo ZPIZ priznana invalidnost
in ne more več opravljati vseh del in nalog, ki jih zahteva delo v oddelku, zato je razporejena na
delovno mesto knjižničarke, v primeru bolniških in letnih dopustov pa v skladu z določili odločbe
ZPIZ pomaga tudi v oddelkih- 8.000,00 eur
- odpravnino delavcev, ki se bodo predvidoma upokojili- 21.178,00 eur
- sodne stroške izterjav- 2.000,00 eur
V letu 2015 zagotavljamo torej Vrtcu Gornja Radgona sredstva v skupnem znesku 966.164,52 eur.
Stran 53 od 72

190203 - Ostali vrtci

114.000€

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. Za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev bomo v
proračunu za leto 2015 zagotovili sredstva v višini 98.400,00 eur in sicer za vključenost v vrtce Benedikt,
Radenci, Maribor, Lenart, Sv. Trojica, Ptuj, Ajdovščina, Cankova, Duplek, Waldorfski vrtec Maribor.
Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za zaposlitev spremljevalca gibalno oviranega otroka in
financiranje dodatne strokovne pomoči (specialnega in rehabilitacijskega pedagoga) za tega otroka, ki ima
stalno bivališče v Občini Gornja Radgona in je vključen v Vrtec Radenci in mu tovrstna pomoč pripada na
podlagi odločbe Zavoda za šolstvo in katerih stroške je v skladu z Zakonom o vrtcih dolžna kriti Občina
Gornja Radgona. Tako bo za ta namen v proračunu za leto 2015 Občina Gornja Radgona zagotovila
sredstva v višini 15.600,00 eur.

19039001 - Osnovno šolstvo
190301 – OŠ Gornja Radgona

165.527€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Osnovni šoli Gornja Radgona zagotavljamo v letu 2015 sredstva za stroške vezane na objekt matične šole
(stroški električne energije, stroški ogrevanja, stroški za plin, stroški vodarine, kanalščine, odvoz smeti,
telekomunikacijske storitve, stroški varovanja objekta, stroški čistilnega materiala, tekočega vzdrževanja,
stroški revizije in stroški varstva pri delu) in tako kot v vseh prejšnjih letih, tudi stroške plač iz naslova
nadstandardnega programa (računalničar 5 ur na teden, tuji jezik 10 ur ne teden, učitelj športa 2 uri na
teden in kuharski pomočnik 2,5 osebe).
V letu 2015 bomo iz naslova nadstandardnega programa poravnali tudi stroške odpravnin v skupni višini
4.855,00 eur.

190302 – OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

96.217€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Osnovni šoli Gornja Radgona zagotavljamo v letu 2015 sredstva za stroške vezane na objekt matične šole
(stroški električne energije, stroški ogrevanja, stroški za plin, stroški vodarine, kanalščine, odvoz smeti,
telekomunikacijske storitve, stroški varovanja objekta, stroški čistilnega materiala, tekočega vzdrževanja,
stroški varstva pri delu) in tako kot v vseh prejšnjih letih, tudi stroške plač iz naslova nadstandardnega
programa (kuhar 71,5% delež zaposlitve, tuji jezik angleščina 35 ur, tuji jezik nemščina 35 ur,
računalništvo 140 ur, kombinacija 2 uri/teden).

190307- Energetska obnova OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

475.893€

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.

190308- Intervencijsko vzdrževanje javnih zavodov

30.000€

Postavko v letu 2015 uvajamo na novo in sicer za namen intervencijskega vzdrževanja javnih zavodov
znotraj leta 2015.

190324 – Podružnična šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona

5.803€

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.
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19039002 - Glasbeno šolstvo
190303 - Glasbena šola Gornja Radgona

54.570 €

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 v celoti zagotavljajo sredstva za materialne stroške objekta in stroške dela,
določene v Zakonu o organiziranju in financiranja vzgoje in izobraževanja. Občina zagotavlja tudi
sredstva za udeležbo na tekmovanjih.

190343 – Zasebna glasbena šola Maestro

2.752€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Na tej postavki so predvidena sredstva za sofinanciranje dela Zasebne glasbene šole Maestro. 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. V letu 2015 so planirana sredstva za delovanje
Zasebne glasbene šole Maestro v enaki višini kot v letu 2014 - 2.752,00 eur.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
190650 - Regresiranje prevozov učencev

187.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06- UPB3 in 102/07)
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. Za
navedene namene bo Občina Gornja Radgona v proračunu za leto 2015 zagotovila sredstva v višini
187.000,00 € in sicer od tega 184.500,00 € za plačilo pogodbenih prevoznikov in 2.500,00 € za povračilo
potnih stroškov na podlagi izdanih odločb.

190651- Subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin

1.000€

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 nakup šolskih potrebščin in sicer v primerih, ko tega starši ne zmorejo financirati v celoti. Gre za
socialno najbolj ogrožene družine Občine Gornja Radgona, ki imajo svoje otroke vključene v osnovno
šolo, katere ustanovitelj je Občina Gornja Radgona.

190652 –Jelkovanje otrok

12.500,00 €

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2015 zagotovila sredstva za nabavo daril ob praznovanju božiča in
novega leta za predšolske in osnovnošolske otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Gornja
Radgona,. Za namen obdaritve otrok bodo v proračunu za leto 2015 zagotovljena sredstva v višini
12.100,00 €.

19069003 – Štipendije
190660 - Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije

900€

Občina Gornja Radgona na podlagi tripartitne pogodbe z podjetjem RRA Mura Murska Sobota in
podjetjem GEOS d.o.o. iz Gornje Radgone sofinancira kadrovsko štipendijo v višini 100,00 € mesečno
(50% štipendije delodajalca) do 30. 9. 2015.
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19069004 – Študijske pomoči
190661–Ustanova dr. Antona Trstenjaka

1.000€

Občina Gornja Radgona je članica Ustanove dr. Antona Trstenjaka, katere osnovno poslanstvo je
pospeševanje vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Filozofija poslanstva temelji na
znanstvenem in humanističnem izročilu našega velikega rojaka akademika dr. Antona Trstenjaka. Svoje
poslanstvo ustanova zasleduje s štipendiranjem magistrskega in doktorskega študija ter sofinanciranjem
projektov s področja založniške, znanstvene, umetniške in kulturne dejavnosti posameznikov, društev in
drugih organizacij iz območja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Za plačilo članarine v Ustanovi dr.
Antona Trstenjaka so v proračunu za leto 2015 zagotovljena sredstva v višini 1.000,00 €.

20 - SOCIALNO VARSTVO
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
200201 - Sofinanciranje delovanja varne hiše

3.500€

Občina Gornja Radgona za svoje občane, na podlagi pogodbe o sofinanciranju varstvenega programa
Varna hiša Pomurja – za ženske in otroke žrtve nasilja, sofinancira delovanje varne hiše.

200425 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

7.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Gornja Radgona
Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Gornja Radgona se staršem
ob rojstvu otroka dodeli enkratna denarna pomoč s strani občine ter na podlagi dogovora s Poštno banko
Slovenije še denarna pomoč s strani banke.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
200400 - Financiranje družinskega pomočnika

50.925€

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 osnovnim življenjski potreb. V letu 2015
planiramo 5 upravičencev.

20049003 - Socialno varstvo starih
200410 - Regresiranje oskrbe v domovih

379.516€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu
Občina Gornja Radgona je v skladu z 18. 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
2015 se predvideva vključenost 47 upravičencev. V letu 2015 načrtujemo porabo v vrednosti 330.000 eur.
Razlika do polnega zneska 379.516, eur torej 49.516 eur pomeni prenesene obveznosti iz leta 2014.

200412 - Pomoč na domu - CSD G.Radgona

70.000 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu
- Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona je v skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu sprejela Odlok o javni
službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona, v katerem 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 pomoč družini na domu preko Centra za socialno delo Gornja Radgona.
Storitve te javne službe se financirajo iz cen socialno varstvenih storitev. Za Občino Gornja Radgona
izvajajo pomoč 3,5 oskrbovalke. Glede na potrebe po oskrbi se skozi leto zaposli oskrbovalko za določen
čas izvajanja pomoči na domu. Storitve nudimo 18 oskrbovancem.
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
200401 - Subvencioniranje najemnin

49.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
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 na podlagi izdanih
odločb dolžna subvencionirati najemnino.

200402 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

10.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
- Odločbe Centra za socialno delo
Občina Gornja Radgona v skladu z 2. členom Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v
Občini Gornja Radgona dodeljuje enkratne denarne pomoči občanom, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Gornja Radgona in ki jim je zaradi trenutne ogroženosti nujno potrebna finančna pomoč, 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 kritje drugih stroškov ter izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z
upoštevanjem socialnih razmer upravičenca (nakup kurjave, ozimnice, ortopedskih pripomočkov).

200403 - Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih

3.500€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
Občina Gornja Radgona je dolžna v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč, v primeru, če preminuli občan Občine Gornja Radgona nima dedičev ali če ti niso
sposobni poravnati stroškov pokopa, te stroške poravnati. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega
prebivališča, poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla oz. občina, v kateri je bila najdena.
Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200423 - Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona

25.287€

Občina že več let krije stroške organizacije in izvedbe srečanja občanov v tednu starejših kot oblike
navezovanja stikov in druženja. Za ta namen v letu 2015 namenjamo sredstva v višini 5.700,00 eur.
Na podlagi razdelitve Občine Gornja Radgona na Občino Radenci, Občino Sveti Jurij ob Ščavnici in
Občino Apače, so bili določeni deleži sofinanciranja Redečega križa Slovenije. Občina Gornja Radgona
sofinancira 42,89% sredstev za plačo dveh zaposlenih v višini 14.200,00 eur.
V letu 2015 imamo planirano porabo v vrednosti 19.900 eur. Razlika do polne vrednosti 25.287 eur, torej
5.387 eur, pomeni prenesene obveznosti iz leta 2014.

200427 - Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev

15.000€

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona
Postavka zajema sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev. V skladu s Pravilnikom o
merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
se bo tudi v letu 2015 izvedel javni razpis za sofinanciranje prostovoljnih in neprofitnih organizacij ter
društev, ki izvajajo programe s področja socialnega in zdravstvenega varstva in skrbijo za zdravje občanov
oziroma svojih članov.
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
220101 - Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu
136.084 €
V letu 2015 planiramo na postavki:
- Stroške, povezane z zadolževanjem (stroški odobritve kreditov)- 3.000,00 eur
- Stroške obresti:
§ Dolgoročni kredit, najet pri Banki Koper za investicijo »Energetsko varčen vrtec«- 3.179,83 eur,
§ Dolgoročni kredit, najet pri SKB Banki za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture963,66 eur
§ Dolgoročni kredit, najet pri HYPO ALPE ADRIA banki za investicijo v obnovo osnovne šole
Gornja Radgona- 12.528,42 eur
§ Dolgoročni premostitveni kredit za sredstva sofinanciranja iz EU, najet pri banki Sparkasse za
investicijo v projekt SKUPAJ- 22.681,32 eur
§ Dolgoročni kredit, najet pri HYPO ALPE ADRIA banki za financiranje izgradnje cestne
infrastrukture- 15.499,18 eur,
§ Dolgoročni kredit, najet pri Eko skladu za investicijo v izgradnjo platoja, kanalizacije Gornja
Radgona in kanalizacije Mele- 18.131,99 eur,
§ Dolgoročni kredit, najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu za financiranje izgradnje
slačilnic- 10.539,10 eur,
§ Dolgoročni kredit, najet pri Eko skladu za izgradnjo čistilne naprave- 8.705,36 eur
§ Dolgoročni premostitveni kredit za sredstva sofinanciranja iz EU, najet pri HYPO ALPE
ADRIA banki za izgradnjo čistilne naprave- 32.815,23 eur,
§ Kratkoročni likvidnostni kredit, najet pri HYPO ALPE ADRIA banki- 8.039,95 eur

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23029001 - Rezerva občine
230201 - Proračunska rezerva občine

90.000€

V vrednosti proračunske rezerve občine sta zajeti:
- proračunska rezerva (20.000,00 eur), oblikovana na podlagi 49.člena Zakona o javnih financah, ki se
uporablja 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.
- proračunska rezervacija (70.000,00 eur), ki se uporablja za nepredvidene namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
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4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORATSKUPNA OBČINSKA UPRAVA
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 - Administracija občinske uprave
V skupni občinski upravi Medobčinski inšpektorat in redarstvu, katerega so soustanoviteljice občine
Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju skupna občina uprava), so zaposleni 1
medobčinski inšpektor in 2 občinska redarja.
Sredstva za delo skupne občinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice
v naslednjem razmerju:
- Občina Gornja Radgona
56,76%
- Občina Apače
24,00%
- Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
19,24%
Občini se v skladu s 26. členom Zakon o financiranju občin (Ur.l. št. 123/2006, 27/2008, ZFO-1A) v
tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu
realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega
opravljanja posameznih nalog občinske uprave, kar velja tudi za skupno občinsko upravo, ki opravlja
naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.

060310 – Plača in drugi izdatki zaposlenim- medobčinski inšpektorat

62.473€

Zakonska oz. pravna podlaga:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009)
V postavki so na podlagi kadrovskega načrta za leto 2015 in v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju, načrtovane plače in drugi izdatki zaposlenim.

060311 – Materialni stroški-medobčinski inšpektorat

26.532€

Materialni stroški za leto 2015 so planirani na podlagi porabe v preteklih letih. Zajemajo ves pisarniški
material in potrošni material za tiskalnik, odhodke za razne obrazce (obvestila o prekršku, plačilni nalog,
zapisniki), odhodke za nakup knjig in strokovne literature, stroške telefonov, poštne stroške, stroške
goriva in maziv za službeno vozilo skupne občinske uprave, stroške vzdrževanja in popravil vozila
(servisiranje, menjava pnevmatik), pristojbine za registracijo službenega vozila, stroške dnevnic, potne
stroške z drugim vozilom, ki ne pripada v uporabo skupni občinski upravi ali uporaba lastnega vozila v
službene namene in sicer v primerih, ko se hkrati izvajajo naloge na različnih lokacijah po terenu in se za
uporabo službenega vozila ni možno uskladiti, stroške najema programa za vodenje in evidentiranje
prekrškov, najemnino programa za knjiženje in evidentiranje zadev oz.vodenje administracije ter pravnega
portala, ki ga souporabljajo vse tri občine ustanoviteljice, najemnino in uporabo mobilne naprave za
merjenje hitrosti, stroške izobraževanj in usposabljanj, stroške odvetnikov v zvezi z delom prekrškovnega
organa pri vlaganju zahteve za sodno varstvo in drugih pravnih sredstev, nakup omare za registratorje in
pisarniškega stola. Predvidena je obvezna nadgradnja programa Prekrškovni organ.
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5001 - KS GORNJA RADGONA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020210 - Stroški plačilnega prometa

50,00 EUR

Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve zaračunava
provizijo za izvajanje plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
040361 - Dotacije drugim organizacijam

1.500,00 EUR

Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno.

040362 – Prireditve

500,00 EUR

V postavki so planirani materialni stroški za izvedbo čistilnih akcij, ki jih organizira krajevna skupnost.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060201 - Materialni stroški

22.133,00 EUR

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov. V postavko so vključeni materialni stroški in vzdrževanje poslovnih objektov ( v letu 2015
planiramo obnovo pisarne, katera je že zelo dotrajana ).

060210 - Sejnine članom KS

4.000,00 EUR

Svet krajevne skupnosti Gornja Radgona šteje deset članov. V postavki so planirane sejnine članom. V
letu 2015 je načrtovanih pet sej sveta KS.
Po statutu KS delujeta v KS tudi dva odbora: Odbor za komunalno dejavnost in Odbor za socialne zadeve,
kulturo, šolstvo in šport. V letu 2015 so načrtovane skupno štiri seje obeh odborov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160301 - Tekoče vzdrževanje pokopališča

49.400,00 EUR

Krajevna skupnost ureja in vzdržuje pokopališče v Gornji Radgoni. V postavki je planirano tekoče
vzdrževanje pokopališča. Pod tekoče vzdrževanje spada odvoz smeti, elektrika za mrliško vežo, vodarina,
košnja in druga dela, ki jih za krajevno skupnost opravlja Vrbnjak Lidija s.p.

160302 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča

28.850,00 EUR

Pristopiti je treba k postopni sanaciji obzidja pokopališča. Krajevna skupnost bo v letu 2015 zbrala
ponudbe za obnovo celotnega obzidja in se nato na svetu KS odločila o postopkih za prihodnje.
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5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020211 - Plačila storitev UJP

10,00 EUR

Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve zaračunava
provizijo za izvajanje plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
040366 - Dotacije drugim organizacijam

1.200,00 EUR

Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060202 -Materialni stroški

7.143,00 EUR

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov. V postavko so vključeni materialni stroški in vzdrževanje poslovnih objektov.

060217 - Sejnine članom sveta KS

2.200,00 EUR

Svet krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci šteje sedem članov. V postavki so planirane sejnine članom.
V letu 2015 je načrtovanih pet sej sveta KS.
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5003 - KS NEGOVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020212 - Plačila storitev UJP

16,00 EUR

Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve zaračunava
provizijo za izvajanje plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
040363 - Dotacije drugim organizacijam

900,00 EUR

Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060203 - Materialni stroški

3.014,00 EUR

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov.

060211 - Sejnine članom sveta KS

2.300,00 EUR

Svet krajevne skupnosti Negova šteje devet članov. V tekočem letu planiramo 5 -6 sej (odvisno od potreb)
V postavki so planirane sejnine članom sveta krajevne skupnosti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160303 – Tekoče vzdrževanje pokopališča

6.350,00 EUR

Krajevna skupnost ureja in vzdržuje pokopališče v Negovi. V postavki je planirano tekoče vzdrževanje
pokopališča. Pod tekoče vzdrževanje spada odvoz smeti, elektrika za mrliško vežo, zavarovanje objekta,
vodarina, košnja trave in druga dela.

160304 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča

10.150,00 EUR

Pod investicijsko vzdrževanje pokopališča so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje mrliške veže
(zamenjava keramičnih ploščic v mrliški vežici, ureditev nadstreška na terasi pred mrliško vežico ter
ureditev primernega prostora za zvon).
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5004 - KS SPODNJI IVANJCI
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020213 - Stroški plačilnega prometa

13,00 EUR

Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve zaračunava
provizijo za izvajanje plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
040364 - Dotacije drugim organizacijam

1.600,00 EUR

Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev (kot so jelkovanje in miklavževanje otrok) in podobnih prireditev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060204 - Materialni stroški

6.308,00 EUR

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov. V ta program so vključeni materialni stroški in vzdrževanje poslovnih objektov.

060212 - Sejnine članom sveta KS

1.500,00 EUR

Svet krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci šteje šest članov. V postavki so
letu 2015 je načrtovanih pet sej sveta KS.
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planirane sejnine članom. V

5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020214 - Stroški plačilnega prometa

15,00 EUR

Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve zaračunava
provizijo za izvajanje plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
040365 - Dotacije drugim organizacijam

250,00 EUR

Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060205 - Materialni stroški

5.868,00 EUR

V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov.

060213 - Sejnine članom sveta KS

1.800,00 EUR

Svet krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica šteje sedem članov. V postavki so
V letu 2015 je načrtovanih pet sej sveta KS.
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planirane sejnine članom.

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.

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

IN

SPLOŠNE

JAVNE

OB029-15-0020- Nakup opreme
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 Spoodnji 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.
Z zamenjavo dotrajanih garažnih vrat bodo izvozi gasilskih vozil ob intervencijah hitrejši in varnejši. Z
novimi vrati bo dosežen velik prihranek pri ogrevanju garaž.
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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.

OB029-15-0016- 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
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.
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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.

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.
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
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:
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-

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.
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.
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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 dokumentacije 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
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
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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.

18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039001- Knjižničarstvo in založništvo
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.
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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 šanku Mladinskega centra in zamenjava dela ključavnice na
vhodnih vratih centra.

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.

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.

Stran 72 od 72

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: 007-3/2014
Datum: 20. 1. 2014

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINSKE UPRAVE
OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2015 in 2016

Tarifni
razred

Z.Š.

OPIS

1.

Direktor občinske uprave

2.

Zaposleni, ki se jim sredstva za
plače zagotavljajo na podlagi
Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju
SKUPAJ

VII/2
VII
VI
V
III
I

Število
sistemiziranih
delovnih mest
po veljavnem
aktu

Število
zasedenih
delovnih mest
31.12.2014

Predvideno
število
zasedenih
delovnih mest v
letu 2015

Predvideno
število
zasedenih
delovnih mest v
letu 2016

1
13
1
9
1
3
28

1
13
1
9
1
3
28

1
13
1
9
1
3
28

1
13
1
9
1
3
28

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah so sestavni del obrazložitve
predloga proračuna tudi načrti delovnih mest z obrazložitvami. Na podlagi 43. člena Zakona o
javnih uslužbencih mora predstojnik ob pripravi proračuna podati predlog kadrovskega načrta,
ki mora biti usklajen s predlogom proračuna. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko
stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev po delovnih mestih
za obdobje dveh let.
V kadrovskem načrtu se opredeli število zaposlenih glede na tarifni razred.
Trenutno je v občinski upravi poleg direktorja dejansko zaposlenih 27 javnih uslužbencev.
V kadrovskem načrtu se v letu 2015 skupaj z direktorjem predvideva 28 delovnih mest, od
tega sta dve delovni mesti sistemizirani za določen čas, in sicer:
- delovno mesto Koordinator VII/1 za odprto širokopasovno omrežje za določen čas – do
31. 12. 2018 - za čas trajanja projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Sp. Ivanjci in KS Sp. Ščavnica«
- delovno mesto direktorja občinske uprave za določen čas 5 let – do 27. 2. 2020.
Enako število delovnih mest kot v letu 2015 se predvideva tudi v letu 2016 – 28 delovnih
mest.
Po sprejemu proračuna se na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih-ZJU
(Uradni list RS, št. 63/07 –UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF) in na
podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB,
14/13-popr., 101/13) pripravi kadrovski načrt, ki ga v upravah lokalnih skupnosti sprejme
predstojnik.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
občin

Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564 38 37; Fax:02/564 38 14 ; E-mail: medobcinski.inspektorat@gor-radgona.si

Številka: 410-1/2014-135
Datum: 27. 11. 2014

Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3 in
65/08) in drugega odstavka 9. člena Sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih,
odgovornostih in drugih razmerjih je pripravljen

KADROVSKI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKEGA
INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN GORNJA RADGONA, APAČE IN SVETI
JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2015 in 2016

Z.Š.

1.
2.

DELOVNO MESTO

INŠPEKTOR
OBČINSKI REDAR
SKUPAJ

Tarifni
razred

Število
zaposlenih
konec leta
2014

Predvideno
št.
zaposlenih v
letu 2015

Predvideno
št.
zaposlenih v
letu 2016

VII
V

1
2
3

1
2
3

1
2
3

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 UPB3 in 65/08) mora
predstojnik ob pripravi proračuna podati predlog kadrovskega načrta, v katerem se prikaže
dejansko in predvideno število zaposlenih po delovnih mestih za obdobje dveh let. V skladu s
sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih pa je v
drugem odstavku 9. člena določeno, da kadrovski načrt pripravi inšpektor in ga skupaj s finančnim
načrtom predloži v odobritev županom občin ustanoviteljic.
V kadrovskem načrtu se opredeli število zaposlenih glede na tarifni razred.
Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO« so v skupni upravi trenutno zaposleni 3 javni uslužbenci, in sicer 1 občinski
inšpektor s VII. stopnjo izobrazbe ter še 2 občinska redarja s V. stopnjo izobrazbe.
Pripravil:
Aleš Potočnik, inšpektor

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PROGRAM PRODAJE (LETNI NAČRT)
OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA
NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA – za leto 2015
Zap.
Objekt (zemljišče)
št.
1

Okvirna
cena
(EUR)

Predlog
načina prodaje

Zemljišče v Gor.
Gornja
Radgoni (pri
Radgona
večstanovanjski stavbi
Trate 7)

157/1 Garaža
Dvorišče

5.

Zemljišče na
Simoničevem bregu v
Gor. Radgoni (pri
stanovanjski hiši Elbl
Aleš)
Zemljišče na Delavski
poti v Gor. Radgoni
(pri stanovanjski hiši
Mlinarič Franc)
Zemljišče v
Dragotincih
(kmetijsko zemljišče)

Gornja
Radgona

554/9

Gornja
Radgona

976/15

442 m2

7.000,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi vloge
(Mlinarič Franc)

Dragotinc
i

257/2
258
259

1.636 m2
2.125 m2
1.029 m2

Skupaj za Po postopku za prodajo
4.790 m2: kmetijskih zemljišč (z 304.800,00 dnevno objavo ponudbe na
oglasni deski Upravne enote
Gor. Radgona)
82.000,00 Javno zbiranje ponudb

3.

6.

7.

8.

4
5
534/2 Travnik

Izmera v m2

4.

2.

3
Police

Kultura po
Parc.
katastrskih
št.
podatkih

6
2.730 m2
(del zemljišča v
velikosti cca
1.500 m2)
582 m2
(del zemljišča v
velikosti cca 20
m2 )
455 m2
42 m2
(na zemljišču
so postavljene
garaže različnih
lastnikov)
15 m2
351 m2
(funkcionalno
zemljišče pri
večstanovanjski
stavbi Trate 7)
577 m2

1.

2
Zemljišče v Policah
(pri gospodarskem in
pomožnem objektu
Kolarič)
Zemljišče v Gor.
Radgoni (pri
stanovanjski hiši Holc
Sabina)
Zemljišče v Gor.
Radgoni (pri
večstanovanjski stavbi
Partizanska 20-24)

K.o.

Gornja
Radgona

526

Travnik
Pot

Gornja
Radgona

612

Dvorišče
Stavba ali
zgradba

Stanovanje v
Spodnja
večstanovanjski stavbi Ščavnica
Spodnja Ščavnica 38

850/11 Stanovanjska
stavba

Trosobno
stanovanje v 3.
nadstropju v
velikosti 85,30
m2

SKUPAJ:

7
8
15.000,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi vloge
Kolarič Milan) – po geodetski
odmeri
300,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi vloge
(Holc Sabina) – po geodetski
odmeri
10.000,00 Prodaja konkretnim
investitorjem na podlagi
vloge (lastniki posameznih
garaž)

Skupaj za Prodaja konkretnemu
366 m2: investitorju na podlagi vloge
7.320,00 (Hojs Blanka)

8.000,00 Prodaja konkretnemu
investitorju na podlagi vloge
(Elbl Aleš)

134.420,00 EUR

Gornja Radgona, januar 2015
PRIPRAVIL:
Andrej SUBAŠIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, 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 21. člena Zakona o graditvi (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07, 108/09, 57/12 in 110/13) 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 ____________2015 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.
24.
25.
26.
27.
28.

ŠTEVILKA
K.O.
184
186
186
186
187
188
188
188
188
193
193
193
193
193
193
193
193
193
194
194
194
194
195
195
195
195
195
195

NAZIV K.O.

PARC. ŠT.

KULTURA

Gornja Radgona
Mele
Mele
Mele
Črešnjevci
Police
Police
Police
Police
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Lastomerci
Lastomerci
Lastomerci
Lastomerci
Zbigovci
Zbigovci
Zbigovci
Zbigovci
Zbigovci
Zbigovci

910/7
447/14
459/10
464/12
672/6
122/4
186/10
186/13
261/9
1133/2
1134/4
1138/3
1138/6
1158/4
1158/6
1175/16
1175/19
1182/18
175/4
279/4
284/13
285/4
188/14
189/2
191/4
191/6
193/2
198/4
1

cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta

POVRŠINA
v m2
32
192
1790
1605
50
163
88
13
116
75
3
1177
35
15
135
511
417
142
91
546
215
1724
40
165
124
96
184
64

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

195
195
195
195
195
197
197
197
197
197
197
197
197
197
205
205
205
205
205
205
205
205
206
206
208
208
208
208
208
208
208

Zbigovci
Zbigovci
Zbigovci
Zbigovci
Zbigovci
Orehovci
Orehovci
Orehovci
Orehovci
Orehovci
Orehovci
Orehovci
Orehovci
Orehovci
Stavešinci
Stavešinci
Stavešinci
Stavešinci
Stavešinci
Stavešinci
Stavešinci
Stavešinci
Ivanjševci
Ivanjševci
Negova
Negova
Negova
Negova
Negova
Negova
Negova

198/6
199/4
295/2
298/6
307/5
368/22
378/2
439/5
494/2
537/2
543/6
580/6
608/5
609/2
220/4
550/7
574/5
576/4
580/1
598/1
599/3
623/7
587/8
588/2
254/11
625/8
813/2
814/4
821/4
880/2
882/2

cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta

18
105
31
82
19
204
302
164
728
16
11
56
206
67
31
217
329
34
23
90
235
122
238
159
15
25
75
90
84
295
57

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.
Pri nepremičninah iz I. 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.
III.
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
Stanislav ROJKO
2

OBRAZLOŽITEV:
Vse navedene nepremičnine iz predloženega predloga 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 Zakon o zemljiški knjigi (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 grajenega javnega dobra lokalnega pomena upravičena.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog sklepa obravnava in ga
sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim pridobijo status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena navedene nepremičnine, ki so v celoti last občine in predstavljajo
javne površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste.

Gornja Radgona, februar 2015

PRIPRAVIL:
Danilo VLAJ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

3

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 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12 in 110/13) 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
____________2015 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1. Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnini parc. št.

1331/1, k.o. 208 Negova, pot v izmeri 624 m2 in parc. št. 1331/2, k.o. 208 Negova, pot v
izmeri 422 m2.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
v lokalnem časopisu Prepih.

Številka: 478-41/20129-U109
Datum: ________________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

1

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnini iz predloženega sklepa, to je parc. št. 1331/1 in 1331/2, k.o. Negova, sta po
zemljiškoknjižnih podatkih grajeno javno dobro lokalnega pomena in se nahajata v naselju
Negova. Nepremičnini v naravi nista več cesta, ampak predstavlja del zemljišča – travnik,
njiva ob nekategorizirani poti v bližini stanovanjskega objekta Negova 60. Zaradi navedenega
je potrebno navedenima parcelama ukiniti status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog sklepa obravnava in ga
sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim se ukine status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena za nepremičnini parc. št. 1331/1 in 1331/2, k.o. Negova.

Gornja Radgona, februar 2015

PRIPRAVIL:
Danilo VLAJ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

2

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 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 1. 12. 2008) in na
podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji ____ redni seji, dne __________ sprejel naslednji

SKLEP:
1. Za člane Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja
Radgona se imenujejo:
Ø Irena DRESLER, ***********************************
Ø Ingeborg IVANEK, ***********************************
Ø Boštjan FLEGAR, ***********************************
2. Za člane Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona
Trstenjaka Negova se imenujejo:
Ø Alenka KAUČIČ, ***********************************
Ø Karolina STAROVASNIK, ***********************************
Ø Vladimir MAUKO, ***********************************
3. Za člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja
Radgona se imenuje:
Ø Vlado ŠIŠKO, ***********************************
4. Za člane Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona se imenujejo:
Ø Tomaž MUNDA, ***********************************
Ø Branko KOCBEK, ***********************************
Ø Vladimir MAUKO, ***********************************
5. Za članico Sveta javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona se imenuje:
Ø Mag. Norma BALE, ***********************************

1

6. Za člana Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona se
kot predstavnik ustanoviteljice imenuje:
Ø Zvonko GREDAR, ***********************************
7. Za člane Sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona se
imenujejo:
Ø Tamara ŠMELC, ***********************************
Ø Urška MAUKO TUŠ, ***********************************
Ø Dušan ZAGORC, stanujoč ***********************************
8. Za člane Sveta javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona se
imenujejo:
Ø Miran DOKL, ***********************************
Ø Ingeborg IVANEK, ***********************************
Ø Vera GRANFOL, ***********************************
9. Za člana Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se imenuje:
Ø Miran DOKL, ***********************************
10. Za člana Sveta Centra za socialno delo Gornja Radgona se imenuje:
Ø Miroslav NJIVAR, ***********************************
11. Za člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. se imenujeta:
Ø Dr. Peter KRALJ, ***********************************
Ø Branko KOCBEK, ***********************************
12. Za člana skupščine javnega podjetja Prlekija d.o.o. se imenuje:
Ø Mag. Zlatko ERLIH, ***********************************
Za namestnika člana skupščine javnega podjetja Prlekija d.o.o. se imenuje:
Ø Stanislav SAKOVIČ, ***********************************
13. Za člane Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Gornja
Radgona se imenujejo:
Ø Dragica ČERNE, ***********************************
Ø Milan NEKREP, ***********************************
Ø Franek RADOLIČ, ***********************************
14. Ugotovi se, da z dnem 23.02.2015 z imenovanjem novih članov preneha mandat vsem
dosedanjim članom, ki so bili kot predstavniki občine imenovani v svete javnih zavodov,
javnih podjetij in sklada, navedenih v tem sklepu.

Številka: 013-03/2006
Datum: ___________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

2

OBRAZLOŽITEV:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi določil 11. in 12. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona pregledala članstvo v občinskih
organih in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter pripravila predloge za imenovanje novih
članic in članov.
Kandidate za članice in člane svetov v javnih zavodih, javnem podjetju ter skladu so komisiji
posredovale politične stranke zastopane v občinskem svetu. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je na svoji 3. seji dne 4. 2. 2015 obravnavala predloge kandidatov za
članice in člane svetov v javnih zavodih, javnem podjetju ter skladu in potrdila predlog za
imenovanje članic in članov v svete, in sicer v:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola Gornja Radgona
javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola dr. Antona Trstenjak Negova
javni vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona
javni vzgojnoizobraževalni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
javni zavod Knjižnica Gornja Radgona
javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona
javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
javni Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota
Center za socialno delo Gornja Radgona
javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.
javno podjetje Prlekija d.o.o.
območno izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Gornja Radgona

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Gornja Radgona, da se za članice in člane svetov javnih zavodov, javnih podjetij in sklada
imenujejo članice in člani, predlagani v sklepu.

V Gornji Radgoni, februar 2015

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDSEDNIK:
Robert ŽINKOVIČ, 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

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),
67. in 108. 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) in
na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji ___ redni seji dne ________ sprejel naslednji

S K L E P

1.

Ugotovi se, da je Sabini STRANJŠAK, ****************************, na podlagi
podane pisne odstopne izjave, z dnem 3. 2. 2015 prenehalo članstvo v Odboru za
kmetijstvo in turizem pri Občinskem svetu Občine Gornja Radgona.

2.

Za nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in turizem se imenuje Boris MAZOVEC,
****************************.

Številka: 011-1/2014
Datum: ___________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Sabina Stranjšak je bila na 2. redni seji občinskega sveta Občine Gornja Radgona imenovana
za članico Odbora za kmetijstvo in turizem pri Občinskem svetu Občine Gornja Radgona. S
podano pisno odstopno izjavo z dne 3. 2. 2015 je zaradi nezdružljivosti funkcij podala
odstopno izjavo z mesta članice Odbora za kmetijstvo in turizem.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 3. seji, dne 4. 2. 2015
obravnavala podano odstopno izjavo, prav tako pa je komisija obravnavala predlog za
imenovanje nadomestnega člana.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi obravnave predlaga
občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

V Gornji Radgoni, februar 2015

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDSEDNIK:
Robert ŽINKOVIČ, 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 odgovor na pobudo in vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Miroslava
NJIVARJA;
Ø odgovor na vprašanje članice občinskega sveta, gospe Vere GRANFOL;
Ø odgovor na pobudo članice občinskega sveta, gospe Ingeborg IVANEK;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda dr. Petra KRALJA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Zvonka GREDARJA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Davida ROŠKARJA;
Ø odgovor na predlog člana občinskega sveta, gospoda Petra ŽNIDARIČA.

