OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

DODATNO GRADIVO
za 15. redno sejo občinskega sveta, dne 22. 12. 2016
Župan kot predlagatelj iz predloga dnevnega reda UMIKA naslednji točki:
Tč. 10: Sklep o podaji mnenja na Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v občinah
Tč. 11: Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrba s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2017
Predloženo je manjkajoče oziroma dodatno gradivo k naslednjim točkam:
K tč. 4.a: Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta (predlog sklepa z
obrazložitvijo in prilogo)
K tč. 9: Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Gornja Radgona za leto 2017 (predlog sklepa z obrazložitvijo)
K tč. 12: Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2016 (sprejet program dela z obrazložitvijo in Obvestilo o
okvirnih terminih rednih sej v letu 2017)
Predlog za dopolnitev dnevnega reda:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot predlagatelj predlaga dopolnitev
4. točke predloga dnevnega reda »Mandatne in kadrovske zadeve« z dvema novima
podtočkama:
Nova točka 4.b: Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za mednarodno
sodelovanje (predlog sklepa z obrazložitvijo)
Nova točka 4.c: Sklep o imenovanju nadomestnega člana sveta javnega zdravstvenega
zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (predlog sklepa z obrazložitvijo)
Županov predlog za dopolnitev dnevnega reda:
Nova točka: Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno
vodo za leto 2016 in del leta 2017 v občini Gornja Radgona (predlog sklepa z
obrazložitvijo)

MNENJA IN PREDLOGI
− Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
− Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve

PREDLOG

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

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) in predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji _____ redni seji, dne ________ sprejel
naslednji

SKLEP

Za preostanek mandatne dobe se potrdi mandat članici Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, Mariji RESNIK, s stalnim prebivališčem **********, 9250 Gornja Radgona.

Številka: 013-2/2014-U112
Datum: _______________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah-ZLV (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3,
45/08 in 83/12) ter v skladu s sprejetimi odločitvami Občinske volilne komisije Občine
Gornja Radgona, je predsednik Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona sprejel
ugotovitveni sklep številka: 041-02/2014-U112 z dne 9. 12. 2016 (priloga), s katerim so
opisane vse aktivnosti od potrditve in prenehanja mandata članu občinskega sveta Zvonka
Gredarja, vse do predloga Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona, ki predlaga, da
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Gornja Radgona, da gospe Mariji Resnik potrdi mandat članice občinskega sveta za
preostanek mandatne dobe.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 11. seji, dne 21.12.2016
obravnavala navedeno zadevo in glede na vse izvedene postopke predlaga Občinskemu svetu
Občine Gornja Radgona, da Mariji Resnik za preostanek mandatne dobe potrdi mandat
članice Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.

V Gornji Radgoni, december 2016

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

Priloga:
- Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona,
št.: 041-02/2014-U112 z dne 9. 12. 2016

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 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12), 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na …... seji, dne ……..….. sprejel

SKLEP
o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode
v Občini Gornja Radgona za leto 2017
1. člen
Občina Gornja Radgona bo za leto 2017 subvencionirala 40 % cene omrežnine (cena uporabe
javne infrastrukture) iz dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju Občine Gornja Radgona.
Cene iz prejšnjega odstavka tega člena določa Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 4/2016).
2. člen
Cena s subvencijo iz prejšnjega člena se zaračuna samo fizičnim osebam in gospodinjstvom.
3. člen
Sredstva za izplačilo subvencije za izvajanje javne službe v letu 2017 bo Občina Gornja Radgona
zagotovila v proračunu ter jih četrtletno nakazovala izvajalcu gospodarskih javnih služb, javnemu
podjetju Komunala Radgona d.o.o. na način, ki ga podrobneje ureja posebna pogodba.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
uporabljati pa se začne s 1. 1. 2017.

Številka: 355-4/2016-U132
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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Obrazložitev:
Pravno podlago za določitev subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
določa 59. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO,
127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11) ter 3. in 5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12).
Trenutno veljavne cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode določa Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št.
4/2016).
Občinski svet Občine Gornja Radgona kot pristojni občinski organ se lahko odloči oblikovati
subvencijo iz proračuna občine. Potrjena cena storitve javne službe je v skladu z veljavno uredbo
sestavljena iz omrežnine oziroma cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje
storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine. Zaračunana cena storitve javne službe je
potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo in jo za storitev plača uporabnik. Subvencija je
torej razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine.
Sedanja subvencija določena s Sklepom o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Gornja Radgona za leto 2016 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2016), preneha veljati
31.12.2016.
Fizičnim osebam in gospodinjstvom bi Občina Gornja Radgona za leto 2017 oziroma za čas veljave
trenutnih cen subvencionirala 40 % cene omrežnine in jim s tem znižala končno ceno storitev.
Izvajalec javne službe bo po potrditvi oblikoval in na svojih spletnih straneh ter krajevno običajen
način objavil cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencijo (v skladu z določili veljavne uredbe).
Skupni znesek subvencije, izračunan na podlagi % sprejete subvencije iz 1. člena tega sklepa, bo
zagotovljen v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 ter se bo nakazoval izvajalcu javne
službe, Komunala Radgona d.o.o., v skladu s tem sklepom in posebno pogodbo.
Predlog je že usklajen s predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, sprejetimi na 17. seji odbora dne 19.12.2016.
Predlagamo, da Občinski svet Občine Gornja Radgona kot pristojni občinski organ obravnava
predlog sklepa o določitvi subvencije in ga sprejme v predlaganem besedilu.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi subvencioniranja
cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
in padavinske vode v Občini Gornja Radgona za leto 2017, s katerim se določi, da bo Občina
Gornja Radgona za leto 2017 subvencionirala 40 % cene omrežnine iz dejavnosti navedenih
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.
V Gornji Radgoni, december 2016
PRIPRAVILA:
Občinska uprava

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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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: 013-2/2014-U112
Datum: 20.12.2016

PROGRAM DELA
OBČINSKE UPRAVE VEZAN NA DELO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2017
V letu 2017 se okvirno predvideva šest rednih sej Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
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.
Za obravnavo na sejah občinskega sveta se predvidevajo sledeči predlogi splošnih aktov:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (dvofazni postopek) – Dominika
FRAS
2. Odlok o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Dragan
KUJUNDŽIČ
3. Odlok o izvajanju zimske službe v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Andrej
SUBAŠIČ
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v občini Gornja Radgona
(skrajšani postopek) – Andrej SUBAŠIČ
5. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln na območju občine Gornja Radgona (dvofazni
postopek) – Majda FERENC
6. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja zelenih javnih
površin v Občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Tomi ROŠKAR
7. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in upravljanja s
pokopališči v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Janja OSOJNIK
8. Odlok o določitvi funkcionalnih zemljišč v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) –
Valerija FRANGEŽ, Dragan KUJUNDŽIČ
9. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona (dvofazni
postopek) – Danilo VLAJ
10. Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje
in izjemne dosežke v času izobraževanja (druga obravnava) – Marija KAUČIČ
11. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Gornja Radgona
(dvofazni postopek) – Dragan KUJUNDŽIČ
12. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih občinskih denarnih pomoči v občini Gornja Radgona
(dvofazni postopek) – Janja OSOJNIK
13. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona
(dvofazni postopek) – Simona PELCL, Vladimir MAUKO
14. Pravilnik o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju
poslovnih prostorov v najem (dvofazni postopek) – Valerija FRANGEŽ
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Za obravnavo na sejah občinskega sveta se predvidevajo še sledeča druga gradiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strategija Občine Gornja Radgona za obdobje do leta 2020
Strategija za mlade v občini Gornja Radgona za obdobje do leta 2020
Lokalni program za kulturo v občini Gornja Radgona do leta 2020
Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016 – Dominika FRAS
Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2017 – Simona PELCL
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2017
– Dominika FRAS
7. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2017 – Majda FERENC
8. Seznanitev z Revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v
letu 2016 – Dominika FRAS
9. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2018 – Daniel VEBERIČ
10. Cene storitev in Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja
Radgona
- oskrba s pitno vodo
11. Poročila o izvedbi nadzorov s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
V programu so navedena predvidena gradiva, katerih obravnava je obvezna ter gradiva, za
katere se ocenjuje potreba za njihov sprejem ali za njihovo posodobitev. V obravnavo na seje
občinskega sveta bodo predložena tudi vsa druga gradiva, za katere se bo med letom izkazala
potreba, da jih obravnava in sprejme občinski svet. Program bo župan med letom glede na
potrebe spreminjal in dopolnjeval.
PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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OBRAZLOŽITEV:
Župan Občine Gornja Radgona kot predstojnik občinske uprave je dne 20.12.2016 sprejel
Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v
letu 2017.
V letu 2017 se okvirno predvideva šest rednih sej Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
katerih sklicatelj bo župan. 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. Temu bodo prilagojeni tudi možni termini se seje delovnih teles.
Po programu se za obravnavo na rednih sejah občinskega sveta predvideva obravnava 14
predlogov splošnih aktov, katerih predlagatelj bo župan in bodo predvidoma večinoma
obravnavani dvofazno oziroma po rednem postopku v dveh obravnavah.
Po programu se za obravnavo na sejah občinskega sveta predvideva še 12 drugih gradiv ter
seznanitve s predloženimi končnimi poročili o izvedbi nadzorov s strani Nadzornega odbora
Občine Gornja Radgona.
V obravnavo na seje občinskega sveta bodo predložena tudi vsa druga gradiva, za katere se bo
med letom izkazala potreba, da jih obravnava in sprejme občinski svet. V obravnavo bodo v
okviru zmožnosti predložena tudi druga gradiva ali splošni akti, za katere bodo pobude
podane in sprejete na sejah občinskega sveta. Program se bo med letom glede na potrebe
spreminjal in dopolnjeval.
Pri posameznih točkah so navedene zadolžene osebe za realizacijo, vendar v ozadju gradivo
pripravlja ter usklajuje širši krog zaposlenih v občinski upravi.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo predloženi program dela v
seznanitev.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s sprejetim Programom dela
Občinske uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu
2017.

Gornja Radgona, december 2017
PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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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/15-U112
Datum: 20. 12. 2016

OBVESTILO
o okvirnih predvidenih terminih rednih sej
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2017
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

16. redna seja občinskega sveta
17. redna seja občinskega sveta
18. redna seja občinskega sveta
19. redna seja občinskega sveta
20. redna seja občinskega sveta
21. redna seja občinskega sveta
izredna seja občinskega sveta

februar 2017
marec 2017
maj/junij 2017
september 2017
oktober 2017
december 2017
po potrebi

Seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona bodo predvidoma izvedene v navedenih
mesecih ter praviloma 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

PREDLOG

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

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015), 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

Občinski svet Občine Gornja Radgona za nadomestnega člana Odbora za mednarodno
sodelovanje imenuje Marijo RESNIK, članico občinskega sveta.

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

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi ugotovitve Občinskega sveta Občine Gornja Radgona o prenehanju članstva članu
v Odboru za mednarodno sodelovanje je potrebno v to delovno telo imenovati nadomestnega
člana.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 11. seji, dne 21. 12. 2016
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, november 2016

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDSEDNIK:
Robert ŽINKOVIČ, 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 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda:
Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/99 in 41/11) 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

Občinski svet Občine Gornja Radgona kot predstavnika ustanoviteljice za nadomestnega
člana sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona imenuje
Ingeborg IVANEK, članico občinskega sveta.

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

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi ugotovitve Občinskega sveta Občine Gornja Radgona o prenehanju članstva članu
v Odboru za mednarodno sodelovanje je potrebno v to delovno telo imenovati nadomestnega
člana.
V skladu z 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda: Zdravstveni dom
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/99 in 41/11) zavod upravlja svet zavoda, ki ima 6
članov, od katerih ima 1 predstavnika Občina Gornja Radgona. Predstavnike ustanoviteljic
imenujejo občinski sveti občin.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 11. seji, dne 21. 12. 2016
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, november 2016

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

PREDLOG

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

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

SKLEP
o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo
za leto 2016 in del leta 2017 v občini Gornja Radgona
1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi »Elaborat o oblikovanju cene oskrbe s
pitno vodo za leto 2016 in del leta 2017, ki ga je izdelal izvajalec javne službe javno podjetje
Komunala Radgona d.o.o..
2. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, ki je sestavljena iz:
1. omrežnine – kot strošek uporabe javne infrastrukture za distribucijo pitne vode
in
2. vodarine – kot strošek opravljanja javne službe oskrbe odjemalcev s pitno vodo.

Omrežnina:
Dimenzija priključka

Mesečna omrežnina po
dimenziji vodomera

DN

EUR/priklj. (brez DDV)

DN ≤ 20

5,93

20 < DN < 40

17,78

40 ≤ DN < 50

59,28

50 ≤ DN < 65

88,92

65 ≤ DN < 80

177,83

80 ≤ DN < 100

296,39

100 ≤ DN < 150

592,77

150 ≤ DN

1.185,55

1

Vodarina:
-

oskrba s pitno vodo – normalna poraba – 0,8304 EUR/m3;

V cene ni vključen 9,5 % DDV.
Z uveljavitvijo novih prodajnih cen storitve oskrbe s pitno vodo in določitvijo cen omrežnine,
preneha veljati Sklep o prodajni ceni storitve oskrbe s pitno vodo ter o višini obračunanega stroška
omrežnine (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 55 z dne 31.12.2009)
in Sklep o določitvi višine vzdrževalnine vodovodnega priključka (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 47 z dne 01.12.2008).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
uporabljati pa se začne s 01.01.2017.

Številka: 355-1/2014-U105
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

2

Obrazložitev:
1. Uvod – podlaga za spremembo
Financiranje gospodarskih javnih služb opredeljuje 8. člen Zakona o gospodarskih javnih službah
(ZGJS – UL RS št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP), ki določa, da se gospodarske javne službe
financirajo s ceno javnih dobrin,iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z zakonom ali
odlokom lokalne skupnosti. Na podlagi tega zakona je Občina Gornja Radgona sprejela Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 08.03.1999), s katerim je podrobno uredila, kako se te storitve
financirajo. Republika Slovenija je dne 16.11.2012 v UL RS št. 87/12 objavila Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, ki izvajalcem javnih gospodarskih služb nalaga, da v 15 mesecih po njenem izidu pripravijo
cene v skladu z določili tega predpisa. Rok za usklajevanje cen z uredbo se je iztekel 31. marca 2014,
vse skupaj pa je potrebno potrjevati na Občinskem svetu.
2. Podlaga za oblikovanje cen 2016 in del 2017 – obračunska lastna cena 2015
Podlaga za oblikovanje predračunskih lastnih cen so stroški poslovanja podjetja pri izvajanju storitev
GJS in t.i. obračunske lastne cene storitev iz preteklega leta. Rezultati poslovanja po stroškovnih
mestih nam povedo, da je podjetje v letu 2015 na področju vodoosokrbe ustvarilo presežek odhodkov
nad prihodki (takšno stanje beleži podjetje že nekaj let zapovrstjo). Slednje seveda ne čudi, saj so
cene javnih storitev zamrznjene že nekaj let (zadnja sprememba v Občini Gornja Radgona izhaja iz
leta 2009), presežek odhodkov nad prihodki na stroškovnih mestih GJS pa se ugotavlja ves čas. Ne
glede na vse je treba reči, da poslovanje podjetja nadzira Nadzorni svet, podjetje pa vsako leto opravi
zunanjo revizijo finančnega poslovanja z zunanjo revizijsko hišo. V letu 2016 je bilo podjetje
deležno revizijskega pregleda, zato so računovodske podlage za oblikovanje lastnih cen precizne.
Da bi lahko oblikovali novo ceno skladno z metodologijo MEDO, smo se lotili izdelave obračunske
lastne cene za leto 2015, ki temelji na:
a. direktnem evidentiranju materialnih stroškov storitev vodooskrbe (R 40),
b. direktnem evidentiranju storitev za vodooskrbo (R41),
c. direktnem evidentiranju stroškov dela (R 47) za tiste delavce, ki direktno bremenijo
vodooskrbo (4 vodovodarji, delovodja, referent za nadzor kvalitete voda, pretežni del
referenta za e-kataster) – notranja delitev med vodooskrbo in odvajanjem je postavljena
izkustveno,
d. evidentiranju stroškov dela vsakega posameznega posrednega delavca po stroškovnih mestih
podjetja na izkustveni podlagi in
e. dodajanju splošnih stroškov po stroškovnih mestih po posebnih sodilih, ki jih je potrdil NS
družbe na svoji 9. redni seji dne 31.05.2016, na podlagi česar je izračunan delež po vsakem
stroškovnem mestu in po tem principu so stroškovna mesta obremenjena še s splošnimi
stroški;
Ko dodamo še letno količino prodane vode in slednjo uporabimo v imenovalcu, in ko ugotovimo vse
stroške vodooskrbe, dobimo polno lastno obračunsko ceno storitve vodooskrbe v letu 2015. Ko
nadalje od prihodkov od prodane vode v letu 2015 odštejemo vse stroške, dobimo poslovni izid na
stroškovnem mestu vodooskrbe, ki nam pove, da je podjetje tukaj zabeležilo presežek odhodkov nad
prihodki.
Predstavljena obračunska lastna cena je osnova za izračun predračunske lastne cene oskrbe s pitno
vodo za leto 2016 in del leta 2017.
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Novo nastalo je dejstvo, da je bilo na seji sveta ustanoviteljic dne 15. 12. 2016 ugotovljeno, da
predlog elaborata, ki ga je pripravil (Javno podjetje Prlekija d.o.o. – v nadaljevanju JPP) še ni zrel za
obravnavo na sejah občinskih svetov občin ustanoviteljic JPP.
Naslednje dejstvo je, da Občina G. Radgona cen vode zaradi pričakovanja, da bo to urejeno z
elaboratom JPP za katerega je bilo predvideno da začne veljati s 1.1.2017 nima oblikovanih v skladu
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št 87/2012 – v nadaljevanju: MEDO), smo sprejeli odločitev, da
uporabimo določilo tretjega odstavka 5. člena uredbe MEDO, ki določa: »Če imajo občine skupnega
izvajalca javne službe in ne določijo enotne cene za opravljanje storitev posamezne javne službe,
lahko vsaka občina ločeno določi ceno storitev posamezne javne službe«. Tako v skladu z navedenim
v proučitev in sprejem predlagamo ta elaborat, ki ga je pripravil trenutni izvajalec javne službe
Komunala Radgona d.o.o., ki vse do ureditve medsebojnih razmerij z JPP in sprejema elaborata, s
katerim bodo sprejete enotne cene na sistemu C, ki naj bi začel veljati s 1.4.2017, ostaja upravljalec
in distributer vode na območju naše občine Gornja Radgona.
Za predložitev tega elaborata smo se odločili zaradi že omenjenega neurejenega stanja na področju
oblikovanja cen v naši občini. Namreč, skoraj 7 let je minilo odkar je bila sprejeta trenutno veljavna
cena pitne vode v Občini Gornja Radgona, ki vse do uveljavitve uredbe MEDO v letu 2012 zaradi
restrikcije države na tem področju niso mogle biti spremenjene medtem, ko po uveljavitvi MEDO
spremembe cen v skladu z MEDO niso bile predlagane iz že omenjenega razloga, ker se je
predvidevalo, da bo s 1.1.2017 začel veljati elaborat z enotnimi cenami, ki naj bi ga pripravil JPP.
Nadalje smo se za predložitev tega elaborata odločili tudi zaradi želje po postopnem prehodu na v
skladu z MEDO oblikovane cene vode (omrežnina in vodarina). Trenutno veljavna cena vode za
porabljenih 10 kubičnih metrov vode (brez vodarine) ob vodomeru DN 20 v enostanovanjski hiši
znaša skupaj 22,11 EUR. Po tem elaboratu bo cena vode (brez vodarine) za enako porabo vode, pri
vodomeru DN 20 za enostanovanjsko hišo znašala 35,42 EUR. Ocenjujemo, da je postopna uvedba
oblikovanja cen vode v skladu z MEDO najprimernejši način uveljavitve MEDO v praksi, hkrati pa
že izvajamo aktivnosti za spremembo MEDO, saj dosedanja implementacija navedene uredbe kaže
na nujnost sprememb.
V primeru nepotrditve predmetnega elaborata bo vse stroške, od začetka operativnega zagona sistema
C, predvidoma od 1. 1. 2017 pa do uveljavitve cen z elaboratom JPP, pokrivala Občina Gornja
Radgona iz svojega proračuna, kar posledično pomeni dodatno obremenitev kakor tudi izpad na
prihodkovni strani proračuna.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da obravnava in potrdi Elaborat o
oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona in sprejme sklep v predloženi
vsebini.

V Gornji Radgoni, december 2016
PRIPRAVILA:
Občinska uprava in
Komunala Radgona d.o.o.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Priloga:
- Elaborat
4

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

Številka: 011-1/2014-OVO/17
Datum: 20. 12. 2016
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je na podlagi 26. člena
Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 53.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2016), na 17. seji dne 19. 12. 2016 in na nadaljevanju seje dne 20. 12. 2016,
obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:
1. Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega
poslovanja posrednega proračunskega uporabnika družbe Komunala Radgona,
javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2015
2. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja
Radgona za leto 2017
3. Elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo za leto 2016 in del leta 2017

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje sklepe:
•

Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega
poslovanja posrednega proračunskega uporabnika družbe Komunala Radgona,
javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2015 (Sklep odbora, št. 77)
1. Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval
Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega
poslovanja posrednega proračunskega uporabnika družbe Komunala Radgona, javno
podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2015, ki ga je pripravil Nadzorni odbor Občine
Gornja Radgona.
2. V mnenju nadzornega odbora je Občinski upravi Občine Gornja Radgona predlagano,
da v roku enega meseca od obravnave poročila na seji Občinskega sveta, skupaj z
direktorjem javnega podjetja, posreduje Nadzornemu odboru elaborat, iz katerega bo
razvidno, kako bo javno podjetje odpravilo nepravilnosti, na katere je Nadzorni odbor
opozoril tekom nadzora.
3. S predlaganim mnenjem se Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske
javne službe strinja in ga potrjuje ter predlaga Občinskemu svetu Občine Gornja
Radgona, da ga sprejme v isti vsebini.

•

Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja
Radgona za leto 2017 (Sklep odbora, št. 78)

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona za
leto 2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme s 40 % subvencijo cene
omrežnine.
•

Elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo za leto 2016 in del leta 2017 (Sklep
odbora, št. 79)

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval Elaborat
o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo za leto 2016 in del leta 2017, ki ga je pripravilo javno
podjetje Komunala Radgona d.o.o. in predlaga občinskemu svetu, da se točka umakne z
dnevnega reda ter se počaka do predložitve skupnega elaborata s strani JP Prlekija d.o.o.

PREDSEDNIK ODBORA:
dr. Peter KRALJ, l.r.

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

Številka: 011-1/2014-OPF/11
Datum: 20. 12. 2016
Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je na podlagi 26. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 53. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št.
1/2016), na 11. seji dne 20. 12. 2016, obravnaval naslednje gradivo za sejo občinskega sveta:

1. Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega
poslovanja posrednega proračunskega uporabnika družbe Komunala Radgona,
javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2015
2. Poročilo o izvedbi nadzora posrednega proračunskega uporabnika Osnovne šole
Gornja Radgona za leto 2015
3. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2017
4. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja
Radgona za leto 2017
5. Seznanitev z Elaboratom o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo za leto 2016 in del
leta 2017 v občini Gornja Radgona

Na podlagi razprav je odbor sprejel naslednje sklepe:
•

Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega
poslovanja posrednega proračunskega uporabnika družbe Komunala Radgona,
javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2015

Odbor za proračun, finance in premoženjske se je seznanil s strani nadzornega odbora
posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter
finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika družbe Komunala Radgona,
javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2015 in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme na znanje.

•

Poročilo o izvedbi nadzora posrednega proračunskega uporabnika Osnovne šole
Gornja Radgona za leto 2015

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil s strani nadzornega odbora
posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora posrednega proračunskega uporabnika Osnovne
šole Gornja Radgona za leto 2015 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme
za znanje.
•

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2017

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Sklepa o vrednosti
točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.
•

Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja
Radgona za leto 2017

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Sklepa o določitvi
subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Gornja Radgona za leto 2017 in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini s 40 % subvencijo cene
omrežnine.
•

Seznanitev z Elaboratom o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo za leto 2016 in del
leta 2017 v občini Gornja Radgona

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju
cene oskrbe s pitno vodo za leto 2016 in del leta 2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava.

PREDSEDNIK ODBORA:
Dušan ZAGORC, l.r.

PODPREDSEDNIK ODBORA:
Miroslav NJIVAR, l.r.

