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Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
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https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2018-OS/2DS-U112
Datum: 21. 4. 2020
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) ter 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

SKLICUJEM
3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki traja do vključno 4. maja 2020
Za sejo je določen naslednji DNEVNI RED:
1. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 (skrajšani
postopek)
2. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona (skrajšani
postopek)
3. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč (skrajšani
postopek)
4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (prva obravnava)
5. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
6. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na delu enote urejanja prostora EU 22
7. Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na
podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona
8. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva dvema članicama ter imenovanju dveh
nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
9. Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka
10. Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola Gornja Radgona
11. Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec
Manka Golarja Gornja Radgona
12. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova pisna vprašanja
in pobude članic in članov občinskega sveta
13. Pisna informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
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Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, za katere je
potrebna odločitev občinskega sveta in ker zaradi izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19, ni možna izvedba redne ali izredne seje.
Glede na izjemno situacijo in delo občinskega sveta v izrednem stanju, se v skladu z 92.
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 1/2016) deloma odstopa od postopkov in načina delovanja sveta, ki
jih določata statut in poslovnik, zato sta na dnevnem redu dopisne seje tudi proračun in
zaključni račun; zaradi obsežnosti in zahtevnosti obravnavanega gradiva te dopisne seje,
bo vsem sodelujočim članicam in članom občinskega sveta pripadala sejnina za udeležbo
na seji občinskega sveta, v višini, kot se izplačuje za redne in izredne seje, ki trajajo
najmanj 1 uro.
Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine
Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je
priloženo k vsem določenim točkam dnevnega reda. Gradivo k tč. 1 je bilo že objavljeno
16. 4. 2020. Gradivo k tč. 12 je bilo že objavljeno 20. 12. 2019, 11. 2. in 12. 2. 2020.
NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Glasuje se o predlogu sklepa k vsaki posamezni točki določenega dnevnega reda.
Glasovanje se v času trajanja dopisne seje opravi z glasovanjem po elektronski pošti
(izpolnjena glasovnica poslana na e-naslov: obcina@gor-radgona.si) ali s pisnim
glasovanjem z izpolnjeno glasovnico poslano po redni pošti ali dostavljeno osebno na
sedež občine. Za pravočasne se štejejo vse glasovnice, ki bodo prispele v glavno pisarno
občine v času trajanja seje.
Članice in člani občinskega sveta glasujejo o posameznih predlogih sklepov tako, da se v
času poteka seje pri vsaki posamezni točki dnevnega reda opredelijo in glasujejo: »ZA«
ali »PROTI«. Seja bo zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega
sveta oziroma s potekom sklicane seje.
NAVODILA ZA RAZPRAVO:
Članice in člani občinskega sveta imajo možnost, da lahko skupaj z glasovnico ali ločeno
k posamezni točki te dopisne seje posredujejo svojo pisno razpravo s pripombami in
predlogi. Pisna razprava se lahko posreduje že v času trajanja dopisne seje ali kasneje v
času trajanja obravnave posameznega predloga odloka. Vsa pravočasno prejeta pisna
razprava na predloge odlokov v prvi obravnavi bo vključena v pripravo predloga za drugo
obravnavo. Vsi podani predlogi na predlog odloka v prvi obravnavi ter predlagateljev
odziv nanje bodo sestavni del obrazložitve predloga odloka za drugo obravnavo.
NAVODILA ZA VPRAŠANJA IN POBUDE:
Članice in člani občinskega sveta imajo možnost, da lahko pisna vprašanja posredujejo
tudi v času med dvema zasedanjema občinskega sveta. Tokrat v času trajanja dopisne seje
se lahko zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki; vsa prejeta pisna vprašanja in
pobude v času trajanja dopisne seje bodo sestavni del zapisnika dopisne seje.
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Prosimo za vaše sodelovanje.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Vabilo prejmejo:
− članice in člani občinskega sveta (po navadni in e-pošti)
− župan
− direktor in uslužbenci občinske uprave
– krajevne skupnosti v občini (po navadni in e-pošti)
– nadzorni odbor občine (v vednost) (po e-pošti)
– sredstva javnega obveščanja (po e-pošti)
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ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2019
K A Z A L O V S E B I N E:
stran
2

I.

UVOD

II.

ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE GORNJA
RADGONA ZA LETO 2019
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B) Obrazložitev k splošnemu delu zaključnega računa proračuna 2019
C) Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2019
D) Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2019
IV.

POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
A) Tabelarični prikaz
A – bilanca odhodkov
Ø 1000 – Občinski svet
Ø 2000 – Župan
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Ø 4001 – Medobčinski inšpektorat – skupna občinska uprava
Ø 5001 – KS Gornja Radgona
Ø 5002 – KS Črešnjevci-Zbigovci
Ø 5003 – KS Negova
Ø 5004 – KS Spodnji Ivanjci
Ø 5005 – KS Spodnja Ščavnica
B – račun finančnih terjatev in naložb
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V.

IZKAZ BILANCE STANJA
150-162
Ø Občina Gornja Radgona – bilanca stanja na dan 31.12.2019 in obrazložitev
Ø EZR Občine Gornja Radgona – bilanca stanja na dan 31.12.2019 in obrazložitev
Objavljeno kot sestavni del gradiva na spletni strani občine:
163-204
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

KS Gornja Radgona – bilanca stanja na dan 31.12.2019, poslovno poročilo in računovodsko poročilo
KS Črešnjevci-Zbigovci – bilanca stanja na dan 31.12.2019, poslovno poročilo in rač. poročilo
KS Negova – bilanca stanja na dan 31.12.2019, poslovno poročilo in računovodsko poročilo
KS Spodnji Ivanjci – bilanca stanja na dan 31.12.2019, poslovno poročilo in računovodsko poročilo
KS Spodnja Ščavnica – bilanca stanja na dan 31.12.2019, poslovno poročilo in računovodsko poročilo

I. UVOD
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi občine pripraviti zaključne račune
svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s
področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet
proračun. V zaključnem računu so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med
izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko
realizacijo proračuna. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna
poročila.
Zaključni račun proračuna občine je akt občine, ki se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih
uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa
proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se
upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.
Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto in vsebuje:
• Splošni del zaključnega računa proračuna, katerega sestavljajo naslednji izkazi zaključnega računa
proračuna:
o Bilanca prihodkov in odhodkov,
o Račun finančnih terjatev in naložb in
o Račun financiranja
• Posebni del zaključnega računa proračuna, katerega sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih
uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalna klasifikacija iz proračuna, za katerega se pripravlja
zaključni račun
• Obrazložitev zaključnega računa proračuna.
Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med
proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju do konca proračunskega leta.
Zaključni račun proračuna za leto 2019 je pripravljen v skladu z:
• Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF),
• Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS,
št. 12/01, 10/06 in 8/07),
• Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09),
• Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
• Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08),
• Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09),
• Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
• Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09),
• Pravilnikom o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s
prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list
RS, št. 41/07 in 81/09),
• Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).
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II. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA ZA
LETO 2019
PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)) ter 18 in
73. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni seji, dne ____________ 2020 sprejel

ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2019
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019. Zaključni račun
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del.
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019.
2. člen
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2019 je realiziran v naslednjih zneskih:
v EUR-ih (brez centov)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

ZR leta 2019
8.043.174,43

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

7.336.900,19
6.020.911,93
5.085.241,00
797.018,75
138.652,18
/

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

1.315.988,26
930.186,17
7.292,10
13.424,75
79.588,14
285.497,10

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

74.851,71
71.485,71
3.366,00
1.600,00
1.600,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pror. EU
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629.822,53
577.024,99
52.797,54

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

8.156.832,69

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

2.536.095,54
767.170,31
122.695,68
1.453.346,50
62.380,36
130.502,69

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

3.946.090,48
157.429,50
1.988.041,09
437.593,17
1.363.026,72

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.491.456,70
1.491.456,70

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

183.189,97
50.012,00
133.177,97
-113.658,26

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov

ZR leta 2019

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)

2.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

2.000,00
2.000,00

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

-2.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov

ZR leta 2019

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

215.941,00

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

215.941,00
215.941,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

563.705,42
563.705,42
563.705,42

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
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-463.422,68

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)

-347.764,42
113.658,26

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2018

1.184.192,10

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.

Številka: 007-3/2018-U120
Datum: ______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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POSLOVNO POROČILO
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2019
Ime uporabnika: OBČINA GORNJA RADGONA
Sedež: Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona
Šifra dejavnosti: 84.110;
Davčna številka: 40051846;
Matična številka: 5880289

PREDSTAVITEV OBČINE
Občina Gornja Radgona je srednje velika občina na severovzhodu Slovenije, ki je bila ustanovljena 4. oktobra
1994 z objavo v Uradnem listu 60/94. Občina leži v severovzhodni Sloveniji in je obmejna občina, saj vzdolž
reke Mure v dolžini 22 km meji na Republiko Avstrijo, na ostalih straneh pa na občine Apače, Radenci, Sveti
Jurij ob Ščavnici, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana in Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Ozemlje občine je bilo naseljeno že v prazgodovinski dobi, kar so dokazale najdbe gomil na vzhodni strani
grada v Gornji Radgoni (orožje, čelade, meči, črepinje), pri opekarni je odkopana gomila odkrila skeletni
pokop iz starejše železne dobe z vsemi pridevki (meč, sekira, sulice, igla, žara in bronast voziček), pri
železniški postaji so bile najdene črepinje iz bronaste dobe in pri avtobusni postaji preperelo okostje z ročno
izdelanimi glinastimi posodicami. Žal nadaljnje raziskovanje in zasledovanje kulturnih tal iz različnih
razlogov ni bilo mogoče. Skozi zgodovino se je na območju današnje občine Gornja Radgona trgovalo z
vinom, sadjem in drugimi kmetijskimi pridelki, kmetijstvo pa je še danes ena izmed najpomembnejših panog
v občini.
Sedež Občine je v Gornji Radgoni, kjer je tudi sedež Upravne enote Gornja Radgona za občine Gornja
Radgona, Apače, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici. Občina Gornja Radgona zajema 30 naselij na skupni
površini 74,6 km2, kjer po dostopnih podatkih za leto 2018 (stanje 1. 7. 2018) živi skupno 8.401 ljudi (4.231
žensk in 4.170 moških). Gostota naseljenosti znaša 112,6 prebivalca na km2, kar je več od slovenskega
povprečja (102,1 preb./km2). Povprečna starost prebivalstva znaša 44,9 let. Na območju občine je 3.350
gospodinjstev. Povprečno število članov gospodinjstva je 2,5.
Površina občine je 74,6 kvadratnega kilometra, od tega je približno 5000 hektarjev kmetijskih površin in 2350
hektarjev gozdov.
Na območju Občine Gornja Radgona so ustanovljeni ožji deli občine, katerih naloge in pristojnosti so
določene s statutom občine in z odlokom:
1. Krajevna skupnost Črešnjevci – Zbigovci obsega območja naselij: Črešnjevci, Orehovci, Orehovski
Vrh, Police, Ptujska Cesta in Zbigovci.
2. Krajevna skupnost Gornja Radgona obsega območja naselij: Gornja Radgona, Hercegovščak, Mele,
Norički Vrh in Podgrad.
3. Krajevna skupnost Spodnji Ivanjci obsega območja naselij: Ivanjski Vrh, Očeslavci, Spodnji Ivanjci,
Stavešinci in Stavešinski Vrh.
4. Krajevna skupnost Negova obsega območja naselij: Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob Ščavnici,
Ivanjševski Vrh, Kunova, Lokavci, Negova, Radvenci in Rodmošci.
5. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica obsega območja naselij: Aženski Vrh, Lastomerci, Lomanoše,
Plitvički Vrh, Spodnja Ščavnica in Zagajski Vrh.

Organi Občine Gornja Radgona
-

župan
občinski svet
nadzorni odbor občine

Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, izvršuje
občinski proračun ter med drugim skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega
sveta.
Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V občinskem
svetu Občine Gornja Radgona je 21 članic in članov občinskega sveta.
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Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor v tem mandatu šteje
7 članov, ki jih imenuje in razrešuje občinski svet izmed občanov.
Občinska uprava v občini v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz
občinske pristojnosti.
Občino Gornja Radgona je v letu 2019 zastopal župan Stanislav ROJKO. Občinsko upravo je v letu 2019
vodil direktor občinske uprave Vladimir MAUKO.

Neposredni in posredni proračunski uporabniki proračuna Občine Gornja Radgona so:
Neposredni proračunski uporabniki:
- župan, občinski svet in nadzorni odbor, občinska uprava, skupna občinska uprava – medobčinski
inšpektorat, KS Gornja Radgona, KS Črešnjevci – Zbigovci, KS Spodnja Ščavnica, KS Spodnji Ivanjci in
KS Negova.
Posredni proračunski uporabniki:
- javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Gornja Radgona
- javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
- javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
- javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
- javni zavod Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
- javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona (v soustanoviteljstvu občin UE
Gornja Radgona)
- javni zavod Knjižnica Gornja Radgona (v soustanoviteljstvu občin UE Gornja Radgona)
Občina Gornja Radgona je poleg zgoraj navedenih zavodov soustanoviteljica dveh javnih zavodov, ki pa nista
posredna proračunska uporabnika in sicer javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona in Pomurske
lekarne Murska Sobota ter ustanoviteljica enega javnega podjetja, Komunala Radgona d.o.o. ter
soustanoviteljica treh javnih podjetij: Javno podjetje Prlekija d.o.o., Mariborski vodovod javno podjetje d.d. in
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Občina Gornja Radgona ima kapitalski delež še v podjetju Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. v
višini 51 %.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje občine
Pravna osnova delovanja občine je Zakon o lokalni samoupravi, na osnovi tega pa sprejet temeljni akt občine,
kar je v primeru Občine Gornja Radgona, Statut Občine Gornja Radgona. Obe pravni podlagi predstavljata
temelj, na osnovi katerega občina samostojno opravlja naloge iz svoje pristojnosti, in sicer:
- normativno urejanje lokalnih zadev javnega pomena,
- upravljanje z občinskim premoženjem,
- omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine,
- ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada
stanovanj,
- skrb za lokalne javne službe, ki so obvezne ali pa ne,
- pospeševanje vzgojno-izobraževalne in zdravstvene dejavnosti,
- pospeševanje socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, skrb za
socialno ogrožene, invalidne in ostarele osebe,
- pospeševanje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti, razvoj športa in rekreacije,
- skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, zbiranje in odlaganje odpadkov in druge
dejavnosti varstva okolja,
- upravljanje, gradnja in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, površin za pešce in kolesarje,
- skrb za požarno varnost in varstvo občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč,
- urejanje javnega reda v občini.
Občina svoje naloge opravlja na podlagi številnih zakonov in podzakonskih aktov, med drugim tudi na osnovi:
- Zakona o lokalni samoupravi
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- Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij
- Zakona o javnih uslužbencih
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakona o javnih financah
- Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakona o računovodstvu
- Zakona o javnih naročilih
- Zakona o političnih strankah
- Zakona o splošnem upravnem postopku
- Zakona o upravnih taksah
- Zakona o financiranju občin
- Zakona o zavodih
- Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakona o vrtcih
- Zakona o osnovni šoli
- Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
- Zakona o knjižničarstvu
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakona o športu
- Zakona o graditvi objektov
- Zakona o urejanju prostora
- Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakona o gospodarskih javnih službah
- Zakona o javnih cestah
- Stanovanjskem zakonu itd.
Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov, predstavljajo pravno
podlago, ki pojasnjuje delovno področje neposrednega uporabnika, tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti
Občine Gornja Radgona.

2. Dolgoročni cilji
Občina Gornja Radgona si je dolgoročne cilje zadala v Strategiji razvoja Občine Gornja Radgona za obdobje
2017-2023, ki je bila sprejeta na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 6. 2017.
1. RAZVOJNA PRIORITETA:
investicijskima področjema:

KONKURENČNO

IN

ZELENO

GOSPODARSTVO

z

2

IP1.1. INOVATIVNOST, USTVARJALNOST, PODJETNOST IN ZNANJE ZA KONKURENČNOST
IP 1.2. ZELENO GOSPODARSTVO
2. RAZVOJNA PRIORITETA: ZNANJE, TOLERANTNOST IN ZDRAVJE s 3 investicijskimi
področji:
IP

2.1.

RAZVOJ TALENTOV, USTVARJALNOST TER KREPITEV
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
IP 2.2. SOCIALNA VKLJUČENOST IN ZMANJŠANJE TVEGANJA
IP 2.3. RAZVOJ KULTURE IN UMETNIŠKEGA USTVARJANJA

ZDRAVJA

IN

AKTIVNEGA

3. RAZVOJNA PRIORITETA: ZELENO ŽIVLJENJSKO OKOLJE IN UČINKOVITA RABA
VIROV s 3 investicijskimi področji:
IP 3.1. ENERGETSKO VZDRŽNA DRUŽBA
IP 3.2. ČISTO OKOLJE IN OHRANJENA NARAVA
IP 3.3. TRAJNOSTNA MOBILNOST IN UREJANJE PROSTORA
4. RAZVOJNA PRIORITETA: TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA z 1 investicijskim področjem:
IP 4.1. IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU
Posamezni indikativni projekti znotraj zgoraj navedenih razvojnih prioritet so podrobno navedeni in opisani v
Strategiji Občine Gornja Radgona 2017 – 2023.
V kolikor zgoraj navedene razvojne prioritete razdelimo na ključna razvojna področja, potem lahko
dolgoročne cilje občine opredelimo po posameznih področjih:
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GOSPODARSTVO
Temeljni cilj na področju razvoja gospodarstva je zagotavljanje prometne in komunalne infrastrukture ter
ustrezno opremljena zemljišča za razvoj podjetništva in gospodarstva (širitev industrijske cone, podjetniškostoritveni inkubator, »coworking«…), pospeševanje tujih vlaganj, spodbujanje podjetništva, kreativnosti in
tehničnega ustvarjanja pri mladih, učinkovitejše in tesneje povezano podporno okolje za pridobivanje
finančnih sredstev, premagovanje birokratskih ovir ter promoviranje dobrih gospodarskih praks in
povezovanje gospodarskih panog.
V Občini Gornja Radgona smo vse do leta 2018 ugotavljali (1. 7. 2018 je pričel veljati Zakon o spodbujanju
investicij - ZSInv, ki dovoljuje občini, da z neposredno pogodbo proda svoje stvarno premoženje gospodarski
družbi po ceni, ki je nižja od tržne), da so iz pregleda nalog lokalnih skupnosti izhajale praktično nične
neposredne pristojnosti občin na področju gospodarskega razvoja. Vloga občin v Sloveniji je bila izrazito
omejujoča. Mednarodne raziskave kažejo izrazito majhno decentralizacijo, tudi fiskalno. De facto to pomeni
malo proračunskih sredstev za občine, z malo sredstvi pa ni mogoče zagotoviti velikih vlaganj. Skoraj tretjina
občin nima sprejetih prostorsko urejenih aktov, ker je naloga, ki jo je zadala država lokalnim skupnostim v
predvidenem roku bila preobsežna in zakonodaja preveč restriktivna. V zakonodaji tudi ni opredeljenega
javnega interesa za gospodarski razvoj občin. Zakonodaja ne omogoča, da bi se občina vključila z deležem v
investicijo gospodarske družbe, pa čeprav je ohranitev delovnih mest legitimni interes javnosti. Občina ne
more dodeliti stavbne pravice brezplačno, če ni v javnem interesu lokalne skupnosti, v zakonodaji pa ni
definirano kaj je javni interes, zato to določilo zakona v praksi ni uporabno. Potrebno je odpraviti tudi
administrativne ovire za investitorje, saj je postopek nepregleden in časovno prezahteven. Vse to so
zakonodajni ali sistemski popravki, ki so potrebni, če želimo zagotoviti boljši gospodarski razvoj lokalnih
skupnosti.
Razpoložljivost in cenovna dostopnost stavbnih zemljišč je po našem mnenju, ena izmed bistvenih osnov za
omogočanje gospodarskega razvoja v občinah. Na primeru dobre prakse v občini Gornja Radgona v letih
2003-2005, ko je občina nekaterim investitorjem prodala zazidljiva zemljišča po zelo nizki ceni se je
Industrijska cona Gornja Radgona razširila z novimi podjetji: Elrad International, Reflex, Escada, ARCONT
IP, itd. se da z gotovostjo trditi, da se z malo dobre volje in razuma da ogromno narediti. Občina se je z vsemi
močmi angažirala, da se z OPN spremenjena gozdna zemljišča v stavbna, v Industrijski coni Gornja Radgona,
prenesejo v last občine, se komunalno opremijo in po najnižji sprejemljivi ceni (v skladu z zakonom: ZSInv)
ponudijo zainteresiranim investitorjem, ki so tudi sofinancirali izdelavo Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu v enoti urejanja prostora GR 53 (Elrad International, Var, Reflex, Radgonske gorice). Ali
se bodo zemljišča prenesla na občino je v veliki meri odvisno od volje Vlade RS, konkretno pa od Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in njune razlage 29.
člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Občina je skupaj z zainteresiranimi investitorji
pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za celovito gradnjo gospodarske javne infrastrukture (ceste,
vodovod, kanalizacija, elektrika, plinovod, telekomunikacije…) na omenjeni enoti urejanja prostora.
TURIZEM
Razvoj turizma je za občino prav gotovo ena najbolj perspektivnih dejavnosti. Dober temelj za razvoj turizma
so predvsem naravna bogastva, barvitost okolja v naravi kakor tudi mnogotera kulturna in sakralna dediščina.
Turistična ponudba v Občini je zelo obsežna, osredotočena pa predvsem na izletniški turizem in enodnevne
goste, saj največji problem predstavljajo nastanitvene zmogljivosti.
Potenciali turizma so še veliki, predvsem v bogati naravni in kulturni dediščini, tradiciji, v termalnih virih,
kmečkem turizmu in drugih oblikah turizma na podeželju (lov in ribolov). Izgradnja športne infrastrukture je
še eden tistih pomembnih dejavnikov, ki bodo prav tako v veliki meri prispevali k večji ponudbi. Svojevrstni
del turistično-promocijske aktivnosti so tradicionalni sejmi, ponudba podjetja Radgonske gorice d.o.o. z
ogledi kleti in z degustacijami odličnih vin in penin. V občini se prav tako razvija kulturni turizem, z obnovo
muzeja Špital in z upravljanjem gradu Negova je občina pridobila izjemno turistično infrastrukturo, ki jo tudi
odlično trži. Zavod Kultprotur, turistična društva, ki jih občina sofinancira ter turistični ponudniki imajo
možnost odigrati pomembno vlogo za razvoj in dvig kakovosti življenja celotne občine.
KMETIJSTVO
Lokalno okolje nima vpliva na oblikovanje kmetijske politike, vendar pa pri načrtovanju razvojnih projektov
lahko upošteva smernice trajnostnega razvoja podeželja kot usklajenost človeka in narave. Kmetijska
proizvodnja je s predelovalno industrijo ena najpomembnejših panog v občini, zato jo je potrebno ne samo
ohranjati, ampak ustrezno razvijati z ukrepi, ki vodijo v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in
gozdarskega sektorja.
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Za pomoč in podporo pri razvoju podeželja, izboljšanje demografske slike in s tem dvig kakovosti življenja na
podeželju kot tudi kulturne krajine, Občina preko javnih razpisov finančno pomaga pri navedenih ukrepih, kot
so: sofinanciranju naložb v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo, s ciljem izboljšanja splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, za
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, če
zadevna naložba presega veljavne standarde Unije ter vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč,
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Prav tako se, preko javnega razpisa, s finančno pomočjo spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje
pridelke pred posledicami škodnih dogodkov. Cilj te pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer,
ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali
škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali.
Cilj ukrepa Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji pomeni diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih. Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih
delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Cilj pomoči ukrepa Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja pomeni doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in
usposobljenosti kmetov in njihovih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
OKOLJE IN INFRASTRUKTURA
Temeljni cilji na tem področju so pridobivanje domačih in mednarodnih finančnih sredstev za izgradnjo
manjkajoče okoljske in cestne infrastrukture (izboljšanje prometne infrastrukture, spodbujanje uporabe
javnega prometa in podpora trajnostni mobilnosti, ureditev javnih površin, zmanjšanje onesnaženosti zraka v
mestu).
K čistemu in zdravemu življenjskemu okolju se prispeva z izgradnjo manjkajočega in obnovo obstoječega
kanalizacijskega sistema, zmanjšanjem količin komunalnih odpadkov, povečanjem dostopnosti do zdrave
pitne vode ter zvišanjem kvalitete stanja voda. S povečanjem učinkovitosti rabe energije v javnih institucijah
in gospodinjstvih ter povečanjem učinkovitosti elektroenergetskega sistema, torej z vlaganjem v energetsko
učinkovitost postaja družba energetsko vzdržna. S povečanjem deleža obnovljivih virov energije, z vlaganjem
v trajnostni razvoj obnovljivih virov energije ter s spodbujanjem ljudi h gradnji energijsko varčnih
stanovanjskih enot je moč doseči energetsko samozadostnost.
S celovitim pristopom ravnanja z vodami na območju občine ter zaradi podnebnih sprememb, ki grozijo svetu,
je cilj tega področja nižanje poplavne ogroženosti na območju celotne občine.
Varovanje okolja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s ciljem izboljšati stanje okolja, ohranjati pomembne
vrste ter habitatne tipe tako, da se ohranjajo zavarovana območja, sanirajo degradirana območja, ipd.
ČLOVEŠKI VIRI
Cilj razvojne prioritete je, da se z vlaganjem v znanje omogoči boljša zaposlitev, s spodbujanjem aktivnega
življenjskega sloga pa okrepi zdravje občanov. Hkrati je pomemben cilj prioritete omogočiti občanom dostop
do integriranih socialnih in zdravstvenih storitev in infrastrukture ter spodbujanje medgeneracijskega
povezovanja. Ta prioriteta zajema prav tako spodbujanje socialnega podjetništva na območju občine.
Pomemben cilj je omogočiti dostop do kulturnih vsebin in aktivacija kulturno-umetniškega potenciala na
območju občine Gornja Radgona.
Vlaganje v človeške vire mora postati ključna naloga vseh ustvarjalcev razvoja, pravica do izobraževanja,
socialna pravičnost, čisto okolje in zdravje so glavne dejavnosti, ki morajo v bližnji prihodnosti doseči visoko
raven.
Izkoriščanje naravnih virov za alternativne športne panoge je velik potencial, ki ga vključuje občina pri
investicijah v razvoj športa. Glede na število športnih objektov in površin je smiselna ureditev sistema
upravljanja s športnimi objekti in površinami.
V občini se strmi k uvajanju programov, s katerimi bi intenzivneje vplivali na osebnostno rast prebivalstva.
Občina podpira in bo podpirala programe, ki bodo reševali socialne stiske vseh vrst ciljnih skupin na tem
območju. Podpirala bo programe kot so pomoč mladim družinam, večja vključenost invalidnih oseb, izvajanje
pomoči žrtvam nasilja, dnevno varstvo otrok in starejših, programi pomoči brezdomcem, idr. (Zavod Vitica,
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Zavetišče za brezdomne osebe, Varna hiša, Materinski dom v Pomurju, Izgradnja centra za krepitev
zdravja…)

3. Letni cilji
3.1 Izvrševanje proračuna
Letni cilji občine so bili v letu 2019 razvidni iz sprejetega proračuna in rebalansa proračuna za koledarsko leto
2019, ter so bili predstavljeni v okviru glavnih programov, podprogramov, projektov in aktivnosti, ki izhajajo
iz posebnega dela proračuna.
OBČINSKI SVET
- Politični sistem
Sredstva so se v proračunu 2019 zagotavljala za delovanje organa občine občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta, svetniških skupin ter delovanje političnih strank.
- Zunanja politika in mednarodna pomoč
Občina Gornja Radgona je partnersko povezana s sosednjim mestom Bad Radkersburg v Avstriji, z
mestom Bruchsal-Helmsheim v Nemčiji in pobratena z občino Mladenovac v Srbiji. V okviru
mednarodnega sodelovanja občine v letu 2019 so bili kriti stroški izmenjav uradnih delegacij ter s
sofinanciranjem stroškov s strani občine finančno podprti različni dogodki s področja mednarodnega
sodelovanja izvedeni med letom.
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Sredstva so se namenjala za obveščanje domače in tuje javnosti z objavami v uradnem glasilu občine ter
z izdajo glasila občine (meseca marca in novembra), izvedbo protokolarnih dogodkov lokalnega pomena
ob praznovanju občinskega praznika, praznovanje dneva reformacije, dneva prostovoljstva ter izvedba
komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve.
ŽUPAN
- Politični sistem
Sredstva so se zagotavljala za delovanje organa občine – župana ter za podžupana.
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Sredstva so se zagotavljala za pokrivanje stroškov obveščanja javnosti, pokroviteljstvo občine ter
sprejema devetošolcev.
NADZORNI ODBOR
- Ekonomska in fiskalna administracija
Sredstva so se zagotavljala za delovanja organa občine – nadzornega odbora.
OBČINSKA UPRAVA
- Ekonomska in fiskalna administracija
Sredstva so se zagotavljala za pokrivanje stroškov plačilnega prometa ter za pokrivanje stroškov
pobiranja taks s strani občanov, ki sta jih v imenu občine izvajala izvajalca gospodarskih javnih služb.
Poleg omenjenega so se pokrivali stroški zunanjega izvajalca revizije, ki je v skladu z zakonom obvezna,
saj občina nima notranje revizijske službe.
-

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Sredstva so se zagotavljala za pokrivanje stroškov rednega vzdrževanja in vodenja prostorskega
informacijskega sistema, ki je izredno pomembno za nemoteno delo občinske uprave, za vzdrževanje in
posodabljanje uradne spletne strani občine. Nadalje se v okviru tega programa sredstva zagotavljajo za
pokrivanje stroškov pravnega zastopanja, sredstva za zavarovalne premije ter stroški za vzdrževanje
objekta Maistrov trg 2, ki je sicer v lasti vseh štirih občin UE Gornja Radgona.

-

Lokalna samouprava
Sredstva so se zagotavljala za članstvo občine v različnih organizacijah, katerega namen je zastopanje
interesa občin napram državnemu nivoju ter pomoči pri samem delovanju, za delovanje LAS Prlekije v
letu 2019, za pokrivanje stroškov zaposlenih v občinski upravi, v kateri je bilo konec leta 2019
zaposlenih 27 javnih uslužbencev, za izvajanje zakonskih obvez v povezavi z zaposlenimi ter za
pokrivanje materialnih stroškov ter vseh stroškov vzdrževanja in opremljanja upravnih prostorov
občinske zgradbe, v kateri se nahaja tudi sedež upravne enote UE Gornja Radgona, sedež javnega
podjetja Komunala Radgona d.o.o. ter pisarna Finančne uprave Republike Slovenije.
- 11 -

-

-

-

-

-

-

V okviru tega programa so se sredstva zagotavljala tudi za pokrivanje delovanja občinske blagajne.
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Sredstva so se zagotavljala za delovanje sistema za zaščito in reševanje. Sredstva so se zagotavljala za
delovanje gasilskih društev ter nabavo opreme za gasilska društva v občini, pri čemer so se dodatno
zagotovila sredstva za nabavo gasilskega vozila PGD Ivanjševci ter za sofinanciranje obnove voznega
parka občinskega gasilskega centra in obnove gasilskega vozila.
Notranje zadeve in varnost
Sredstva so se zagotavljala za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na področju
preventive in vzgoje v cestnem prometu, predvsem za izboljšanje varnosti otrok in mladine v cestnem
prometu ter organizacijo preventivnih akcij za vse ostale občane oziroma udeležence v prometu. Sredstva
so se zagotavljala tudi za različna tekmovanja kot je »Kaj veš o prometu« ter za aktivnosti v sklopu
Tedna mobilnosti.
Trg dela in delovni pogoji
Sredstva so se zagotavljala za sofinanciranje javnih del ter povečanje zaposlenosti. V javnem podjetju
Komunala Radgona d.o.o. so bili zaposleni 4 javni delavci, ki so izvajali vzdrževanje javnih površin in
urejanje okolice.
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Sredstva na tej postavki so se namenila za sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine Prlekija,
katere ustanovni član je med drugimi tudi Občina Gornja Radgona.
Preko javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini, so se kmetijskim gospodarstvom dodelila sredstva kot pomoč za naložbe v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na
kmetijskih gospodarstvih ter pomoč za izplačilo zavarovalnih premij. Prav tako se je namenila pomoč za
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov oziroma za naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji, za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji (predelava in trženje) ter pomoč pri izobraževanju in usposabljanju na področju
dopolnilnih dejavnosti.
V sklopu ukrepov so se sredstva dodelila tudi društvom, ki so registrirana za delovanje na področju
kmetijstva v Občini.
Za kmetijsko dejavnost so se sredstva zagotavljala za sofinanciranje izvajanja obrambe pred točo z letali,
ki ga s sofinanciranjem pristojnega ministrstva sofinancirajo tudi Pomurske občine, za varstvo malih
živali v okviru azila zapuščenih živali in skrbi za zapuščene živali. Sredstva v okviru postavke so
namenjena tudi Lovskim družinam, za zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in so
namenska sredstva, zagotovljena občinam iz proračuna pristojnega ministrstva v okviru sorazmernega
dela pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino, ki leži na območju občine.
Sredstva so se zagotovila tudi za sofinanciranje strokovnega programa zgodnjega ugotavljanja brejosti iz
vzorcev mleka pri kravah, ki ga izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota.
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Sredstva so se zagotavljala za upravljanje in vzdrževanje občinskih cest (mestnih ulic, lokalnih cest,
javnih poti in gozdnih cest) skozi celotno koledarsko leto tako v smislu izvajanja letnega vzdrževanja cest
kot zimske službe, katero opravlja javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. ter izbrano podjetje (preko
javnega razpisa) na gozdnih cestah. V letu 2019 je bil za vzdrževanje gozdnih cest na javnem razpisu
izbran izvajalec GMW d.o.o.. Poleg omenjenega so se sredstva zagotavljala tudi za izvajanje javne snage
v naseljih izven mesta Gor. Radgona. V letu 2019 so bila tekom celega leta izvajana redna vzdrževalna
dela na občinskih cestah in mestnih ulicah. V letu 2019 so bile izvedene modernizacije naslednje
infrastrukture: modernizacija LC104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh, modernizacija JP606402
Orehovski Vrh- domačija Mueller, modernizacija JP606931 Sp.Ivanjci-domačija Vogrin, modernizacija
JP605131 Plitvički Vrh-domačija Fras-Mlinarič, modernizacija 605461 Sp. Ščavnica- domačija Geratič,
modernizacija JP606093 Sp.Ščavnica- domačija Zadravec, modernizacija LK105321 G.Radgona-Ulica
Marije Rožman in krajevne ceste, modernizacija JP605471 Police-Zbigovci (od Kozar do Škrobar) in
JP605491 Lastomerci-Zbigovci (od Škrobar do Vajs), modernizacija JP605831 Ločjak-Negovski Vrh in
JP605881 Ločki Vrh (Rajšpova kapela) do domačije Klobasa, modernizacija JP606502 Lomanošedomačija Šuman, modernizacija JP606551 Zagajski Vrh-domačija Tomažič, modernizacija JP606601
Stavešinski Vrh- domačija Šiman in modernizacija JP605071 Spodnja Ščavnica- domačija Cetl.
Gospodarstvo
Občina Gornja Radgona je v letu 2019 prav tako objavila Javni razpis o dodeljevanju pomoči za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2019. Višina razpisanih
sredstev je znašala 55.000,00 EUR.
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Varovanje okolja in naravne dediščine
Sredstva, v višini 6.539,54 EUR so se zagotavljala za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja
podzemne vode na opuščenem odlagališču komunalnih odpadkov Hrastje Mota, ki ga opravlja
upravljavec odlagališča Saubermacher Slovenija d.o.o., v skladu z odločbo Agencije RS za okolje.
Osnovni akt ki ureja področja odlagališč je Uredba o odlagališčih odpadkov. 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 aktivnost, ki jih je potrebno izvesti predhodno pred zaprtjem odlagališča v Hrastje Moti, da se
zadosti obratovalnemu monitoringu, na odlagališču, kjer so se od leta 1970 do 15.9.2003 odlagali
komunalni odpadki iz gospodinjstev ter njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti
v občinah Apače, 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. Sredstva na postavki se zagotavljajo za izdelavo
letnih poročil za Agencijo RS za okolje, za merjenje nivojev podzemnih vod, merjenje posedanja
odlagališča, izvajanje obratovalnega monitoringa, izvajanje deratizacije odlagališča, nujna vzdrževalna
dela (košnja trave na odlagališču, urejanje poti na vrh odlagališča, posek posušenih dreves, čiščenje
jarkov, popravila ograje…) ter koordiniranje aktivnosti, organizacijska, administrativna in druga opravila.
V okviru te postavke so se zagotavljala sredstva iz naslova najemnine za investicijsko vzdrževanje
objektov in opreme zbirno-sortirnega centra Puconci (CERO Puconci) ter za nadaljnja vlaganja na
področju ravnanja z odpadki. 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 2018 smo zagotavljali sredstva iz amortizacije za CERO Puconci (50 %) v
višini 55.911,76 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje CERO Puconci, katera v prvi fazi
vplačujemo v poseben proračunski sklad, ki se vodi na Občini Puconci.
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Sredstva so se zagotavljala za pokrivanje stroškov storitev na področju prostorskega načrtovanja
(geodetske izmere, cenitve, zemljiško knjižne zadeve, izdelave projektne in prostorske dokumentacije),
za pokrivanje stroškov, nastalih v zvezi vodovodnega omrežja, ki je bilo izgrajeno v okviru sistema C in
za investicije v vodovodno omrežje.
Iz predmetnega programa so se sredstva zagotavljala tudi za vzdrževanje mestnega parka, za vzdrževanje
in zasaditev zelenih površin in za sofinanciranje malih čistilnih naprav. Velik del stroškov iz tega
programa je bil namenjen tudi upravljanju in vzdrževanju stanovanjskega fonda ter poslovnih prostorov,
vključno s soudeležbo pri manjših investicijah v skupne dele stavb in kurilnih naprav.
Zdravstveno varstvo
Sredstva so se zagotavljala za vzdrževanje sedmih (7) defibrilatorjev, za plačilo prispevka za obvezno
zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe in osebe do 18 leta starosti, ki se šolajo in niso
zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma, ker starši ne izpolnjujejo
pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Nadalje so se sredstva zagotavljala tudi za mrliško ogledno
službo in izvajanja cepljenja proti humanim papiloma virusom (HPV) za dečke.
Znotraj obravnavanega področja smo nadaljevali z izvajanjem projekta »Izgradnja centra za krepitev
zdravja«. Ker zdravstveni dom v Gornji Radgoni že nekaj let pesti velika prostorska stiska, ob kateri
posamezni prostori le pogojno ustrezajo obstoječim standardom in normativom, za izvajanje nekaterih
aktivnosti pa morajo najemati tudi zunanje prostore, so se občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma
in Zdravstveni dom Gornja Radgona odločili za investicijo v prizidek k obstoječemu objektu
Zdravstvenega doma v Gornji Radgoni v treh etažah. V sklopu prizidka bodo urejeni prostori za
reševalno službo, pokrito parkirišče, prostori za izvajanje preventivnih programov ter prostori namenjeni
splošnim in referenčnim ambulantam. Zelo pomembna pridobitev v okviru investicije pa bo tudi dvigalo,
ki bo zagotovilo dostop gibalno oviranim osebam do višjih etaž prizidka ter hkrati do 1. nadstropja
obstoječega objekta Zdravstvenega doma. Nosilka projekta je Občina Gornja Radgona, operacijo pa
delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Kultura, šport in nevladne organizacije
Sredstva so se zagotavljala za dejavnost in izvedbo različnih programov s področja kulture – za
financiranje delovanja javnega zavoda Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona in javnega zavoda Zavod
za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.
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Sredstva so se zagotovila za sofinanciranje društev in zveze, registrirane za izvajanje programov na
področju kulture oziroma za tiste, ki imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje
nalog s področja kulture. V sklopu tega sofinanciranja so zajete tudi neprofitne skupine, posamezniki in
uveljavljeni umetniki z referencami, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri
ministrstvu, pristojnem za kulturo.
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 in različna
izobraževanja iz svojega delovnega področja.
Na podlagi pravilnika in dveh javnih razpisov so se sofinancirale večje prireditve, ki pokrivajo dogodke
celega leta, in ki v osnovi narekujejo promocijo občine Gornja Radgona.
V sklopu nevladnih organizacij so se sredstva zagotavljala za sofinanciranje delovanja posebnih skupin,
in sicer za razpise za delovanje veteranskih društev, upokojenskih društev ter drugih posebnih skupin, ki
jih ni moč drugače razvrstiti, kot na primer Društvo prijateljev mladine, Svetovalni center za otroke,
mladostnike in starše, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija itd.. Poleg omenjenega so se sredstva
zagotavljala tudi za programe za mladino (razpis), mladinskih društev, za sofinanciranje Mladinskega
sveta Gornja Radgona oziroma za izvedbo Strategije za mlade v Občini Gornja Radgona za obdobje 2017
– 2021. Pri tem gre tudi za sofinanciranje prireditve Športaj s Klinko.
Na področju športa so se sredstva zagotavljala:
- športnim društvom, klubom in javnim zavodom za izvajanje letnega programa športa - preko javnega
razpisa;
- za vzdrževanje športne infrastrukture (zunanje površine in pokriti športni objekti), s poudarkom na
potrebnih hortikultrnih delih na TŠC Trate in zagotavljanju delovne sile za izvajanje nalog:
- rušitev in preureditev starih slačilnic,
- izgradnjo strehe za pokritje tribune na TŠC Trate,
- obnovo večnamenskega športnega igrišča pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- zamenjavo ograje na teniških igriščih,
- pripravo projektne dokumentacije za namen izgradnje Večnamenske športne dvorane.
Izobraževanje
Sredstva so se zagotavljala za zelo obsežno vsebinsko in finančno področje, ki pokriva delovanje vrtcev,
osnovnih šol ter glasbenega izobraževanja. Občina Gornja Radgona je tudi v letu 2019 krila
nadstandardne storitve v omenjenih zavodih, s čimer je zagotovila nemoteno izvajanje vzgojno
izobraževalnega programa. Poleg navedenega se je izvedlo nekaj manjših investicijskih vlaganj, ki so bile
intervencijske narave ter so bile nujno potrebne za nemoteno izvajanje delovnega procesa. Poleg
omenjenega so se sredstva zagotavljala tudi za regresiranje šolskih prevozov, subvencioniranje šole v
naravi, nakupa potrebščin za socialno ogrožene in za izvedbo jelkovanja otrok z obdarovanjem.
Socialno varstvo
Sredstva so se zagotavljala za različne socialne programe od pomoči družini preko različnih programov
socialnega varstva (družinski pomočnik, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč na domu), za
zagotavljanje denarne pomoči ob rojstvu otroka in socialno najšibkejšim občanom, za subvencioniranje
najemnin, enkratne denarne pomoči za materialno ogrožene, plačevanje pogrebnih stroškov. Sredstva so
se zagotavljala tudi za sofinanciranje delovanja Območnega združenja Rdečega križa Gornja Radgona
ter za delovanje humanitarnih društev.
Servisiranje javnega dolga
V letu 2019 so se sredstva zagotavljala za poplačilo obveznosti iz naslova plačil obresti in odplačila
glavnic od najetih dolgoročnih kreditov v skladu z amortizacijskimi načrti.
Intervencijski programi in obveznosti
Sredstva so se zagotavljala iz proračunske rezerve za pokritje stroškov naravnih nesreč (sanacija
občinskih cest po neurjih) in iz proračunske rezervacije za pokritje stroškov, ki se jih pri pripravi
proračuna ni dalo predvideti.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO – SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
- Lokalna samouprava
Sredstva so se zagotavljala za delovanje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in
redarstvo, katerega so ustanovile občine Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici.
Sredstva so se zagotovila za pokrivanje stroškov plač in materialnih stroškov enega občinskega
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inšpektorja ter dveh občinskih redarjev. V skladu z ustanovitvenim odlokom skupne občinske
uprave se stroški skupne občinske uprave v osnovi delijo po ključu števila prebivalcev
posamezne občine ustanoviteljice.
KS GORNJA RADGONA, KS ČREŠNJEVCI - ZBIGOVCI, KS NEGOVA, KS SPODNJI IVANJCI IN
KS SPODNJA ŠČAVNICA
Sredstva so se zagotavljala za delovanje in poslovanje ožjih delov občine, to je petih krajevnih skupnosti, ki so
neposredni proračunski uporabniki. Dve krajevni skupnosti, KS Gornja Radgona in KS Negova imata v
svojem upravljanju tudi pokopališče.

3.2 Ostale naloge
Poleg letnega načrta, ki je povezan predvsem z izvrševanjem proračuna, sta župan in občinska uprava izvajala
veliko ostalih nalog, povezanih z delovanjem lokalne samouprave ter izvajanjem upravnih nalog, ki so ji
podeljene z veljavnimi predpisi. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj področij in nalog.
OBČINSKI SVET
V letu 2019 je občinski svet zasedal na petih (6) sejah, in sicer štirih (4) rednih sejah OS, eni (1) izredni seji
ter eni (1) dopisni seji OS.
Skupno je bilo na teh sejah sprejetih 48 sklepov, od tega se jih je nanašalo 16 na sprejem splošnih aktov
(skrajšani postopek, prva in druga obravnava).
Sprejeti in v uradnem glasilu objavljeni so bili naslednji splošni in drugi akti:
- Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja radgona v obdobju april – junij 2019
- Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Gornja Radgona
- Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja GR 36
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Gornja Radgona – sejem”
- Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornja Radgona
- Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2018
- Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone
v enoti urejanja prostora GR 53
- Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Benedikt
- Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Sv. Jurij ob Ščavnici
- Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Radenci
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka
Negova
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
- Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v
Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona
- Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019
- Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za 64 navedenih nepremičnin v
lasti občine
- Odlok o predkupni pravici Občine Gornja Radgona
- Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnini parc. št. 370/1
k.o. Orehovski Vrh in 1336 k.o. Negova
- Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR 27
(stanovanjska soseska)
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GR 36
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Gornja Radgona
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019
- Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
- Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v občini Gornja Radgona
- Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja radgona v obdobju januar – marec 2020
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V letu 2019 je bilo s strani članic in članov OS na rednih sejah podanih skupno 30 svetniških pobud in 32
svetniških vprašanj. Odgovori so bili podani na čisto vsa postavljena vprašanja in podane pobude ali
predloge (večinoma pisno, nekaj tudi ustno). Dane pobude in predlogi so se, v kolikor je to možno,
vključevale v delo občinske uprave.
Župan je med letom sklical tudi dve (2) seji Sveta predsednikov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja
Radgona, na katerih so obravnavali zadeve vezane na sklice sej občinskega sveta in delovanje krajevnih
skupnosti. Občinska uprava je tudi na teh sejah zagotavljala strokovno in administrativno podporo.
Pred rednimi sejami občinskega sveta ali za obravnavo zadev v skladu z akti občine je bilo v letu 2019
izvedenih 23 sej stalnih delovnih teles občinskega sveta (odbori in komisije), na katerih je občinska uprava
zagotavljala strokovno in administrativno podporo. Poleg tega so bile izvedene še številne seje drugih komisij
in posvetovalnih teles, imenovanih s strani župana.

NADZORNI ODBOR
V letu 2019 je nadzorni odbor zasedal na 10 sejah (8 rednih in 2 dopisni) ter izvedel in dokončal 2 nadzora
(ZR proračuna Občine Gornja Radgona, Krajevna skupnost Negova), za katera so bila predložena končna
poročila in obravnavana na občinskem svetu v letu 2019. Občinska uprava je zagotavljala strokovno in
administrativno podporo.
KRAJEVNE SKUPNOSTI
Občinska uprava zagotavlja izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe štirih krajevnih
skupnosti in njihovih svetov ter finančno – računovodske naloge za vseh pet krajevnih skupnosti.
V letu 2019 so se člani Sveta Krajevne skupnosti Gornja Radgona sestali na treh rednih sejah, v Krajevni
skupnosti Negova , Krajevni skupnosti Spodnji Ivanjci in Krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica so se sestali
na petih rednih sejah ter v Krajevni skupnosti Črešnjevci – Zbigovci na štirih rednih sejah . Vse seje so bile
sklepčne.

JAVNA NAROČILA
Področje izvajanja javnih naročil je eno izmed najpomembnejših področij v smislu ekonomičnosti,
racionalnosti in transparentnosti izvrševanja proračuna. Javna naročila veljajo prav zagotovo za pomemben
del trga, saj predstavljajo znaten delež financ v proračunu. Glede na to, nenehno izboljšujemo sistem notranjih
kontrol ter iščemo najbolj optimalen način izvajanja in vodenja tega področja.
V letu 2019 smo tako še naprej izvajali enak način izvajanja javnih naročil, kot smo ga uvedli v letu 2015.
Sistem se bo ves čas izpopolnjeval v smeri najracionalnejše porabe proračunskih sredstev glede zahtevane
kakovosti in obsega storitve.
V letu 2016 (1. april) je pričel veljati novi Zakon o javnem naročanju – ZJN-3, ki je prinesel med drugim tudi
to novost, ki se nanaša na postopke za oddajo javni naročil za potrebe ožjih delov občine – krajevne skupnosti.
Kot določa zakon, da postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine izvaja občina, je občina
začela s 1. 1. 2017 izvajati javna naročila tudi za krajevne skupnosti, tako evidenčna kot ostala javna naročila.
Podajamo nekaj statističnih podatkov za leto 2019 (v statističnih podatkih so vključene vrednosti tudi za
krajevne skupnosti):
Evidenčna javna naročila
Zakon

Mejne vrednosti za
posamezno evidenčno
naročilo brez DDV
0 – 19.999,99 EUR

Skupno število
oddanih evidenčnih
naročil
174

Skupna pogodbena
vrednost evidenčnih
naročil brez DDV
108.239,96

Storitve

0 – 19.999,99 EUR

296

426.443,12

Gradnje

0 – 39.999,99 EUR

24

237.551,37

Predmet
Blago

ZJN -3

Ostala javna naročila, objavljena na portalu javnih naročil in v e-JN na podlagi ZJN – 3 v letu 2019
Postopek oddaje naroča male vrednosti:
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- Obnova večnamenskega športnega igrišča pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova – znesek 50.145,29 EUR
brez DDV, 61.177,25 EUR z DDV, sklenjen aneks k pogodbi v višini 4.223,55 EUR brez DDV, 5.152,73
EUR z DDV;
- Prenova javne razsvetljave v občini Gornja Radgona v letu 2019 – po izdaji odločitve o revizijskem
zahtevku prvotne odločitve o oddaji naročila, je naročnik sprejel odločitev, da zavrne vse ponudbe iz
razloga, da se dopolni razpisna dokumentacija – tehnične specifikacije. Ocenjena vrednost je bila v višini
57.785,00 EUR brez DDV;
- Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2019, po sklopih, in sicer: Sklop 1
JP 605461 Sp. Ščavnica – domačija Geratič, Sklop 2 LK 105321 G. Radgona – Ulica Marije Rožman in
LK 105331 G. Radgona – Kajuhova ulica, Sklop 3 JP 606502 Lomanoše – domačija Šuman, Sklop 4 JP
606551 Zagajski Vrh – domačija Tomažič, Sklop 5 JP 605071 Sp. Ščavnica – domačija Cetl – naročnik je
zavrnil vse ponudbe zaradi nedopustnosti ponudb;
- Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2019, po sklopih, in sicer: Sklop 1
JP 605471 Police - Zbigovci (od domačije Kozar do domačije Škrobar) in JP 605491 Lastomerci Zbigovci (od domačije Škrobar do domačije Vajs), Sklop 2 JP 605831 Ločjak - Negovski Vrh in JP
605881 Ločki Vrh (Rajšpova kapela) do domačije Klobasa, Sklop 3 JP 606601 Stavešinski Vrh - domačija
Šiman, Sklop 4 LC 104082 Ivanjševski Vrh - Orehovski Vrh (L = 375 m), Sklop 5 JP 606402 Orehovski
Vrh - domačija Mueller (odsek od asfaltirane JP 605521 do kmetije Kocbek, L = 180 m) - naročnik je
zavrnil vse ponudbe zaradi nedopustnosti ponudb;
- Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2019, po sklopih, in sicer:
o Sklop 1 JP 605461 Sp. Ščavnica – domačija Geratič 46.987,54 EUR brez DDV, 57.324,80 EUR z
DDV – sklenjen aneks k pogodbi v višini 14.092,50 EUR brez DDV, 17.192,85 EUR z DDV;
o Sklop 2 LK 105321 G. Radgona – Ulica Marije Rožman in LK 105331 G. Radgona – Kajuhova ulica
54.342,58 EUR brez DDV, 66.297,94 EUR z DDV – sklenjen aneks k pogodbi v višini 16.300,67
EUR brez DDV, 19.886,82 EUR brez DDV;
o Sklop 3 JP 606502 Lomanoše – domačija Šuman 18.526,33 EUR brez DDV, 22.602,12 EUR z DDV;
o Sklop 4 JP 606551 Zagajski Vrh – domačija Tomažič 15.833,43 EUR brez DDV, 19.316,79 EUR z
DDV;
o Sklop 5 JP 605071 Sp. Ščavnica – domačija Cetl 9.399,86 EUR brez DDV, 11.467,83 EUR z DDV;
o Sklop 6 JP 605471 Police - Zbigovci (od domačije Kozar do domačije Škrobar) in JP 605491
Lastomerci - Zbigovci (od domačije Škrobar do domačije Vajs) 120.488,83 EUR brez DDV,
146.996,38 EUR z DDV – sklenjen aneks k pogodbi v višini 36.138,00 EUR brez DDV, 44.088,36
EUR z DDV;
o Sklop 7 JP 605831 Ločjak - Negovski Vrh in JP 605881 Ločki Vrh (Rajšpova kapela) do domačije
Klobasa 69.602,34 EUR brez DDV, 84.914,85 EUR z DDV – sklenjen aneks k pogodbi v višini
13.128,30 EUR brez DDV, 16.016,53 EUR z DDV;
o Sklop 8 JP 606601 Stavešinski Vrh - domačija Šiman 40.920,78 EUR brez DDV, 49.923,35 EUR z
DDV – sklenjen aneks k pogodbi v višini 12.269,70 EUR, 14.969,03 EUR z DDV;
o Sklop 9 JP 606402 Orehovski Vrh - domačija Mueller (odsek od asfaltirane JP 605521 do kmetije
Kocbek, L = 180 m) 26.789,28 EUR brez DDV, 32.682,92 EUR z DDV - sklenjen aneks k pogodbi v
višini 2.180,65 EUR brez DDV, 2.660,40 EUR z DDV;
- Medgeneracijski park za aktivno sprostitev – dobava in montaža otroških igral – 25.813,77 EUR brez
DDV, 31.492,79 EUR z DDV;
- Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili za obdobje 4 let – 110.898,48 EUR
brez DDV, 135.296,14 EUR z DDV (obračun se deli po ključu Gornja Radgona 51,98 %, EU Gornja
Radgona 40,21 % in Komunala Radgona, d. o. o. 7,81 %).
Naročila velike vrednosti:
- Izgradnja Centra za krepitev zdravja (izvedeno javno naročilo za vse občine skupaj) (operacijo delno
sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj); izvedli dva postopka v
prvem javnem naročilu ni bil izbran noben ponudnik, ponudbe niso bile dopustne; v drugem postopku je
bil izbran ponudnik – znesek 878.111,57 EUR brez DDV, 1.005.947,05 EUR z DDV;
- Izgradnja večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona – odločitev o oddaji javnega naročila v
znesku 3.006.326,13 EUR brez DDV, 3.667.717,88 EUR z DDV je bila izdana in objavljena v letu 2019
(pogodba je bila sklenjena, februarja v letu 2020).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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Zaključni račun za koledarsko leto 2019 izkazuje naslednje prihodke in odhodke:
Prihodki:
8.043.174,43 eur
Odhodki:
8.158.832,69 eur
PRIHODKI
Prihodki za proračunsko leto 2019 skupaj znašajo 8.043.174,43 eur, pri čemer je glavni proračunski
vir – dohodnina – odstopljeni vir občinam znašal 5.085.241,00 eur. Realizacija prihodkov je za
479.928,87 eur manjša od načrtovane realizacije z rebalansom proračuna za leto 2019. Občutno
manjši so načrtovani prihodki od komunalnih prispevkov in kapitalski prihodki. Kljub manjši
realizaciji prihodkov, se v letu 2019 nismo srečali z likvidnostnimi težavami, saj smo realizacijo proračuna
sprotno spremljali in skrbeli za njegovo uravnoteženost.

ODHODKI
Odhodki za proračunsko leto 2019 skupaj znašajo 8.158.832,69 eur. Realizacija odhodkov je za 2.060.138,83
eur manjša od načrtovane realizacije za leto 2019.
Kar se tiče investicij, smo investicijska sredstva zagotovili za:
- izvajanje projekta City Cooperation II,
- Industrijsko cono Gornja Radgona (Mele),
- nakup zemljišč,
- nakup opreme,
- sofinanciranje obnove voznega parka občinskega gasilskega centra,
- sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Ivanjševci,
- obnovo gasilskega vozila,
- obnovo železniške infrastrukture,
- modernizacijo LC104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh,
- modernizacijo JP606402 Orehovski Vrh- domačija Mueler,
- modernizacijo JP606931 Sp.Ivanjci- domačija Vogrin,
- modernizacijo JP605131 Plitvički Vrh-domačija Fras- Mlinarič,
- modernizacijo JP605461 Spodnja Ščavnica- domačija Geratič,
- modernizacijo JP606093 Spodnja Ščavnica- domačija Zadravec,
- modernizacijo LK105321 Gornja Radgona- Ulica Marije Rožman in krajevne ceste LK105331
G.Radgona-Kajuhova ulica,
- modernizacijo JP605471 Police-Zbigovci (od Kozar do Škrobar) in JP605491 Lastomerci-Zbigovci (od
Škrobar do Vajs),
- modernizacijo JP605831 Ločjak-Negovski Vrh in JP 605881 Ločki Vrh (Rajšpova kapela) do domačije
Klobasa,
- modernizacijo JP606502 Lomanoše- domačija Šuman,
- modernizacijo JP606551 Zagajski Vrh- domačija Tomažič,
- modernizacijo JP606601 Stavešinski Vrh- domačija Šiman,
- modernizacijo JP605071 Spodnja Ščavnica- domačija Cetl
- vzpostavitev postajališč za avtodome,
- projekt »Glamur«,
- vplačevanje v sklad CERO Puconci,
- modernizacijo kanalizacijskega omrežja,
- sanacijo vrelca v Spodnji Ščavnici,
- projekt »goMURra«,
- nadgradnjo vodovodnega sistema C- 2.faza,
- modernizacijo vodovodnega omrežja,
- izgradnjo centra za krepitev zdravja,
- rušitev in preureditev starih slačilnic,
- izgradnjo strehe za pokritje tribune na TŠC Trate,
- obnovo večnamenskega športnega igrišča pri OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova,
- zamenjavo ograje na teniških igriščih,
- izgradnjo večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona.
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5. Nastanek nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Kot smo že opisali v zgornjem poglavju, je v letu 2019 prišlo do največjega izpada prihodka predvsem zaradi
odstopanja višine prihodka od komunalnih prispevkov in kapitalskega prihodka. Ker smo izvrševanju
prihodkovne strani prilagodili izvrševanje odhodkovne strani proračuna, ni prihajalo do likvidnostnih težav.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta
V letu 2019 se nismo srečevali z likvidnostnimi težavami, kar pomeni, da smo obveznosti poravnavali tekoče
in sproti in da smo na dan 31.12.2019 poravnali vse zapadle obveznosti.
Stanje zadolženosti na dan 31. 12. 2018 je znašalo 5.468.056,65 eur, stanje zadolženosti na dan 31. 12. 2019
znaša 5.150.213,37 eur.

7. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Občina Gornja Radgona nima organizirane notranje revizijske službe in je tudi v letu 2019 za izvedbo
notranjega revidiranja za leto 2018 najela zunanjo revizijsko službo. Revizijo je v letu 2019 za koledarsko leto
2018 izvedel tudi Nadzorni odbor. Da se tveganja lažje obvladujejo, ima občina vzpostavljene tudi notranje
kontrole, ki so hierarhično urejene. Oba skrbna pregleda, ki sta bila opravljena v letu 2019 sta pokazala
določene pomanjkljivosti pri izvajanju notranjih kontrol, zato smo po prejetih poročilih sistematično pristopili
k odpravi le-teh. Dejstvo je, da vsega ne bomo uspeli postoriti takoj, a se je veliko reševalo že sproti, saj smo
pomanjkljivosti zaznavali že sami in jih sproti odpravljali.
Občinska uprava se zaveda, da je obvladovanje tveganj pri izvrševanju proračuna in drugih aktivnosti znotraj
zastavljenega dela ena izmed ključnih nalog, katerim bomo posvetili še več pozornosti.

8. Področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Že v zgodnjih poglavjih smo večkrat opozorili, da cilji niso bili doseženi predvsem na področju izvrševanja
proračuna in sicer tako na prihodkovni, kot tudi na odhodkovni strani.

9. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Zakon o lokalni samoupravi in veliko drugih zakonov in podzakonskih aktov nalaga občini veliko zakonskih
obveznosti, poleg teh pa je bila občina zelo aktivna tudi na investicijskem področju. Z izvajanjem teh
aktivnosti občina skrbi za povečevanje kakovosti bivanja občank in občanov ter skrbi in ustvarja pogoje za
njihovo delovanje ter delovanje poslovnih subjektov. Dejstvo je, da so želje in pričakovanja vsako leto večja,
zato se poskuša s premišljenim vlaganjem finančnih sredstev v različne programe in projekte omogočiti
enakomeren razvoj celotnega območja. V letu 2019 so se sredstva vlagala tudi v zaposlovanje v smislu
sofinanciranja javnih del, povečevala so se sredstva na socialnem področju, kar pa ne zmanjšuje stiske našim
občanom, ampak dejansko kaže na zaostreno sliko na tem področju. Skozi leto smo podpirali tudi vse zavode
pri izvedbi njihovih programov, kar prispeva k razvoju naše družbe vseh starostnih skupin.
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SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA ZA LETO 2019
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ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2019
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

8.523.103,30
7.426.921,19

8.523.103,30
7.426.921,19

8.043.174,43
7.336.900,19

94,4
98,8

70 DAVČNI PRIHODKI

6.009.042,56

6.009.042,56

6.020.911,93

100,2

700 Davki na dohodek in dobiček

5.085.241,00

5.085.241,00

5.085.241,00

100,0

5.085.241,00

5.085.241,00

5.085.241,00

100,0

5.085.241,00

5.085.241,00

5.085.241,00

100,0

795.561,56

795.561,56

797.018,75

100,2

666.741,56

666.741,56

657.551,81

98,6

9.500,00

9.500,00

9.871,45

103,9

600,00

600,00

608,87

101,5

10,00

10,00

11,38

113,8

70300300 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA- OD PRAVNIH OSEB

432.064,31

432.064,31

456.963,05

105,8

70300400 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA- OD FIZIČNIH OSEB

218.767,25

218.767,25

182.118,73

83,3

5.800,00

5.800,00

7.978,33

137,6

1.020,00

1.020,00

978,18

95,9

1.000,00

1.000,00

955,95

95,6

20,00

20,00

22,23

111,2

17.300,00

17.300,00

17.320,70

100,1

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
70300000 25003 DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-FIZ.OSEBE
70300100 25019 DAVEK OD PREMOŽ. OD PROST. ZA ČIT.IN REKREAC.
70300200 1723 ZAM.OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREM.

70300500 ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

7031 Davki na premičnine
70310000 25120 DAVEK OD PREMOŽ.-PLOVNI OBJEKTI
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine

7032 Davki na dediščine in darila
70320000 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA

Indeks

17.300,00

17.300,00

17.320,70

100,1

110.500,00

110.500,00

121.168,06

109,7

70330000 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN- OD PRAVNIH OSEB

16.500,00

16.500,00

17.678,42

107,1

70330100 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN- OD FIZIČNIH OSEB

94.000,00

94.000,00

103.488,77

110,1

0,00

0,00

0,87

---

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

70330300 1739 ZAM.OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

128.240,00

128.240,00

138.652,18

108,1

2.340,00

2.340,00

2.619,32

111,9

2.340,00

2.340,00

2.619,32

111,9

125.900,00

125.900,00

136.032,86

108,1

98.000,00

98.000,00

117.524,39

119,9

70470400 32078 TURISTIČNA TAKSA

1.400,00

1.400,00

1.421,86

101,6

70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB

4.000,00

4.000,00

3.450,70

86,3

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

3.500,00

3.500,00

3.586,44

102,5

19.000,00

19.000,00

10.049,47

52,9

1.417.878,63

1.417.878,63

1.315.988,26

92,8

952.827,91

952.827,91

930.186,17

97,6

220,28

220,28

159,48

72,4

159,28

159,28

159,28

100,0

71021571 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI

10,00

10,00

0,00

0,0

71021572 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI

15,00

15,00

0,20

1,3

71021573 KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI

16,00

16,00

0,00

0,0

71021574 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI

10,00

10,00

0,00

0,0

71021575 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD OBRESTI

10,00

10,00

0,00

0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
70440300 2528 DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO

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

70470800 3205 PRISTOJBINA ZA VZDRŽ. CEST

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7102 Prihodki od obresti
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

7103 Prihodki od premoženja

Indeks

952.607,63

952.607,63

930.026,69

97,6

71030100 PRIHODKI OD NAJEMNIN- POSLOVNI PROSTORI

15.700,00

15.700,00

18.181,14

115,8

71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.000,00

1.000,00

924,00

92,4

71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN

3.500,00

3.500,00

3.273,24

93,5

71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.800,00

1.800,00

1.843,95

102,4

71030200 PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA

170.000,00

170.000,00

183.656,39

108,0

71030400 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZEMLJIŠČA

9.000,00

9.000,00

10.024,47

111,4

71030600 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ

6.000,00

6.000,00

6.303,59

105,1

28.000,00

28.000,00

33.715,95

120,4

56.359,00

56.359,00

474,80

0,8

5.000,00

5.000,00

4.689,30

93,8

71039902 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE CERO PUCONCI

113.634,28

113.634,28

109.038,05

96,0

71039903 Najemnine kanalizacija in ČN- Komunala Radgona

370.000,00

370.000,00

378.209,89

102,2

71039904 NAJEMNINE MARIBORSKI VODOVOD G.R.

12.479,31

12.479,31

12.479,31

100,0

71039906 NAJEMNINA OŠO

16.500,00

16.500,00

17.377,50

105,3

71039907 Drugi prih. od premoženja-uporaba slačilnic in športnih površin na TŠC Ttate

15.200,00

15.200,00

21.400,07

140,8

128.435,04

128.435,04

128.435,04

100,0

71031200 PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice
71039901 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-UPORABA TELOVADNICE

71039908 Najemnine vodovod
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

7.000,00

7.000,00

7.292,10

104,2

7.000,00

7.000,00

7.292,10

104,2

7.000,00

7.000,00

7.292,10

104,2

712 Globe in druge denarne kazni

11.860,00

11.860,00

13.424,75

113,2

7120 Globe in druge denarne kazni

11.860,00

11.860,00

13.424,75

113,2

10.000,00

10.000,00

10.562,92

105,6

1.800,00

1.800,00

2.771,83

154,0

60,00

60,00

90,00

150,0

74.200,00

74.200,00

79.588,14

107,3

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

71200100 5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE
71200700 5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA
71200800 POVPR. OZ. SODNE TAKSE IN DRUGI STR.OBČ.ORGANA NA PODLAGI ZP

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

Indeks

74.200,00

74.200,00

79.588,14

107,3

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

10.200,00

10.200,00

11.777,13

115,5

71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.

55.000,00

55.000,00

59.008,01

107,3

9.000,00

9.000,00

8.803,00

97,8

371.990,72

371.990,72

285.497,10

76,8

371.990,72

371.990,72

285.497,10

76,8

38.500,00

38.500,00

134.292,42

348,8

315.000,00

315.000,00

129.670,17

41,2

1.608,72

1.608,72

1.254,51

78,0

10.267,00

10.267,00

13.028,22

126,9

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

3.700,00

3.700,00

3.992,83

107,9

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

1.000,00

1.000,00

967,54

96,8

1.915,00

1.915,00

2.291,41

119,7

200.000,00

200.000,00

74.851,71

37,4

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

0,00

71.485,71

---

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

0,00

0,00

71.115,00

---

0,00

0,00

71.115,00

---

0,00

0,00

370,71

---

0,00

0,00

370,71

---

71300073 KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
714100 Drugi nedavčni prihodki
71410500 PRIHODKI OD KOMUN.PRISPEVKOV
71410600 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK
71410601 ZPIZ-REFUNDAC. DRUŽ. POMOČNIKA

71419975 KS SP.ŠČAVNICA DRUGI PRIHODKI

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

200.000,00

200.000,00

3.366,00

1,7

0,00

0,00

1.812,00

---

0,00

0,00

1.812,00

---

200.000,00

200.000,00

1.554,00

0,8

200.000,00

200.000,00

1.554,00

0,8

73 PREJETE DONACIJE

30.000,00

30.000,00

1.600,00

5,3

730 Prejete donacije iz domačih virov

30.000,00

30.000,00

1.600,00

5,3

30.000,00

30.000,00

1.600,00

5,3

30.000,00

30.000,00

0,00

0,0

0,00

0,00

1.600,00

---

74 TRANSFERNI PRIHODKI

866.182,11

866.182,11

629.822,53

72,7

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

728.909,17

728.909,17

577.024,99

79,2

407.954,66

407.954,66

375.305,81

92,0

61.311,00

61.311,00

61.311,00

100,0

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
73000003 NZS- streha nad tribuno
73000070 Prejete donacije od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
74000000 PREJETA SRED.IZ NASLOVA TEKOČ.OBVEZ. DRŽ.-FIN.IZRAV.
74000005 Izgradnja vodovoda sistem C- 2.faza
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
74000106 Financiranje po 21. in 23.členu Zakona o financiranju občin

Indeks

3.491,92

3.491,92

0,00

0,0

13.000,00

13.000,00

16.454,68

126,6

215.941,00

215.941,00

215.353,42

99,7

74000118 Sofinanciranje fundacije za šport

14.205,00

14.205,00

14.205,00

100,0

74000128 Projekt "Izgradnja centra za krepitev zdravja"

38.062,73

38.062,73

8.762,00

23,0

0,00

0,00

17.857,04

---

42.000,00

42.000,00

23.494,14

55,9

74000404 PREJETA SREDSTVA MINISTR.-DRUŽINSKI POMOČNIK

8.105,32

8.105,32

8.130,84

100,3

74000414 Subvencioniranje tržnih najemnin

9.737,69

9.737,69

9.737,69

100,0

74000415 Spodbuda za varstvena in gojitvena delovišča- ZGS

2.100,00

2.100,00

0,00

0,0

320.954,51

320.954,51

201.719,18

62,9

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

36.907,00

36.907,00

40.285,55

109,2

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

75.955,51

75.955,51

0,00

0,0

157.972,00

157.972,00

161.433,63

102,2

50.120,00

50.120,00

0,00

0,0

74000400 MK SOF. ZA GOZDNE CESTE
74000403 SVRL - SOFIN. MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

74010114 Sofinanciranje investicije ZD G.Radgona
74010115 Izgradnja vodovoda sistem C- 2.faza

Stran 4 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

137.272,94

137.272,94

52.797,54

38,5

137.272,94

137.272,94

52.797,54

38,5

2.210,00

2.210,00

0,00

0,0

74120022 Projekt "Co_operation (projekt gasilcev: SLO-AUT)"

18.714,94

18.714,94

0,00

0,0

74120024 Projekt "WiFi4EU

15.001,00

15.001,00

0,00

0,0

74120101 Projekt "Izgradnja centra za krepitev zdravja"

51.347,00

51.347,00

42.725,90

83,2

74120102 Projekt "City Cooperation 2"

50.000,00

50.000,00

10.071,64

20,1

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
74120019 Projekt "goMURra"

Indeks
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

10.218.971,52

10.218.971,52

8.156.832,69

79,8

3.005.328,85

3.019.406,09

2.536.095,54

84,0

839.533,90

837.421,79

767.170,31

91,6

730.486,76

717.810,04

676.003,01

94,2

672.037,51

659.360,79

633.449,12

96,1

53.563,40

53.563,40

39.524,16

73,8

400003 Položajni dodatek

4.885,85

4.885,85

3.029,73

62,0

4001 Regres za letni dopust

90,1

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

28.196,16

28.196,16

25.413,84

400100 Regres za letni dopust

28.196,16

28.196,16

25.413,84

90,1

4002 Povračila in nadomestila

39.481,91

40.579,26

33.168,63

81,7

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

27.506,36

27.506,36

20.173,49

73,3

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

11.975,55

13.072,90

12.995,14

99,4

13.942,63

23.129,91

23.129,91

100,0

13.942,63

23.129,91

23.129,91

100,0

6.114,35

6.394,33

3.585,32

56,1

6.114,35

6.394,33

3.585,32

56,1

21.312,09

21.312,09

5.869,60

27,5

693,01

693,01

693,01

100,0

20.619,08

20.619,08

5.176,59

25,1

130.422,78

130.443,99

122.695,68

94,1

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

64.577,94

64.577,94

61.020,30

94,5

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

64.577,94

64.577,94

61.020,30

94,5

51.716,58

51.716,58

48.870,75

94,5

47.852,20

47.852,20

45.218,57

94,5

3.864,38

3.864,38

3.652,18

94,5

452,57

473,78

427,71

90,3

452,57

473,78

427,71

90,3

728,25

728,25

689,10

94,6

728,25

728,25

689,10

94,6

12.947,44

12.947,44

11.687,82

90,3

12.947,44

12.947,44

11.687,82

90,3

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

4004 Sredstva za nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo

4009 Drugi izdatki zaposlenim
400900 Jubilejne nagrade
400901 Odpravnine

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 pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

1.839.243,98

1.825.449,46

1.453.346,50

79,6

222.358,30

218.025,03

142.948,91

65,6

402000 Pisarniški material in storitve

6.089,61

5.823,66

5.377,52

92,3

40200070 pisarniški material in storitve

1.550,00

1.550,00

818,90

52,8

402001 Čistilni material in storitve

840,49

840,49

565,81

67,3

40200171 čistilni material in storitve

785,84

785,84

529,45

67,4

4.823,75

4.823,75

4.107,01

85,1

300,00

300,00

4,96

1,7

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.928,83

3.194,78

3.194,78

100,0

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

360,00

360,00

224,40

62,3

100,00

100,00

0,00

0,0

17.847,79

18.579,79

12.492,79

67,2

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, stroški lektoriranja, in podobno
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
40200674 stroški oglaševalskih storitev
402007 Računalniške storitve
40200775 računalniške storitve

Indeks

162,12

162,12

0,00

0,0

16.686,87

15.894,54

15.876,72

99,9

2.720,00

2.720,00

1.008,69

37,1

25.760,00

25.455,00

13.063,00

51,3

402009 Izdatki za reprezentanco

9.561,69

9.631,87

7.186,38

74,6

40200976 izdatki za reprezentanco

1.588,68

1.460,90

108,45

7,4

121.610,99

117.404,62

71.198,63

60,6

40209932 Zdravje na delovnem mestu

2.500,00

3.154,00

3.129,60

99,2

40209978 drugi splošni material in storitve

6.141,64

5.783,67

4.061,82

70,2

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

402099 Drugi splošni material in storitve

4021 Posebni material in storitve

94.909,46

95.016,82

37.660,55

39,6

402100 Uniforme in službena obleka

200,00

200,00

165,92

83,0

40210870 nakup pohištva in rač. opreme

100,00

100,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

780,96

78,1

89.385,89

89.493,25

33.588,12

37,5

4.223,57

4.223,57

3.125,55

74,0

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

236.554,88

237.845,47

209.629,84

88,1

402200 Električna energija

136.499,82

136.657,85

126.301,54

92,4

40220070 električna energija

12.616,10

12.477,19

8.624,94

69,1

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

22.668,39

23.057,05

20.832,70

90,4

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.619,46

2.819,46

2.031,77

72,1

402203 Voda in komunalne storitve

12.214,44

13.228,21

13.119,44

99,2

40220373 voda in komunalne storitve

3.119,03

3.119,03

2.398,54

76,9

402204 Odvoz smeti

7.609,99

7.609,99

4.803,04

63,1

40220474 odvozi smeti

14.976,77

14.776,77

10.750,33

72,8

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

7.291,34

7.291,34

6.513,05

89,3

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

1.771,63

1.771,63

1.165,43

65,8
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

402206 Poštnina in kurirske storitve

14.410,11

14.279,15

12.605,56

88,3

40220676 poštnina in kurirske storitve

757,80

757,80

483,50

63,8

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4023 Prevozni stroški in storitve

Indeks

14.652,87

14.719,19

12.426,47

84,4

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

9.732,11

9.798,43

8.615,64

87,9

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

2.612,56

2.588,01

1.491,85

57,6

329,77

354,32

350,64

99,0

1.828,43

1.828,43

1.828,43

100,0

150,00

150,00

139,91

93,3

6.489,00

8.715,34

7.853,15

90,1

501,28

637,20

454,79

71,4

402402 Stroški prevoza v državi

4.259,72

5.516,06

5.412,93

98,1

40240271 stroški prevoza v državi

1.728,00

2.562,08

1.985,43

77,5

958.622,17

958.069,63

823.504,62

86,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

33.781,56

35.215,20

35.074,86

99,6

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

7.662,43

7.464,11

1.587,52

21,3

77.301,15

76.133,13

60.270,54

79,2

113.559,09

115.295,49

91.808,38

79,6

40250373 vzdrževanje pokopališč

27.822,69

29.927,70

28.673,32

95,8

40250401 Zavarovalne premije za objekt in opremo

16.059,10

16.059,10

16.059,10

100,0

40250474 zavarovalne premije za objekte

1.213,57

1.213,57

959,42

79,1

40250475 zavarovalne premije za objekte

320,00

320,00

181,12

56,6

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

18.099,11

18.312,99

17.219,71

94,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

34.976,68

34.504,98

28.775,61

83,4

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

43.881,38

43.881,38

41.763,98

95,2

40259901 letno vzdrževanje

403.917,71

404.001,49

387.572,19

95,9

40259902 zimsko vzdrževanje

179.561,34

175.274,13

113.202,54

64,6

466,36

466,36

356,33

76,4

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

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

4025 Tekoče vzdrževanje

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

24.002,77

24.002,77

21.628,78

90,1

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

2.430,00

2.430,00

2.112,00

86,9

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

4.719,63

4.719,63

4.497,52

95,3

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

16.853,14

16.853,14

15.019,26

89,1

218,76

218,76

218,76

100,0

218,76

218,76

218,76

100,0

281.435,77

268.836,45

197.475,42

73,5

5.197,10

5.423,73

4.696,73

86,6

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

22.760,76

27.649,53

21.790,14

78,8

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

50.387,99

50.250,16

34.901,30

69,5

4027 Kazni in odškodnine
402799 Druge odškodnine in kazni

4029 Drugi operativni odhodki
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

40290571 sejnine
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402923 Druge članarine
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

10.400,00

10.088,90

7.772,97

77,0

37.396,50

38.548,70

33.438,13

86,7

1.685,96

1.700,36

1.660,36

97,7

500,00

1.000,00

1.000,00

100,0
100,0

Indeks

0,00

121,57

121,57

83,00

83,00

34,80

41,9

402931 Plačila bančnih storitev

7.948,22

8.799,43

8.799,43

100,0

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

1.000,00

1.000,00

690,48

69,1

621,26

620,44

617,89

99,6

143.454,98

122.617,30

81.018,29

66,1

40299902 pokroviteljstvo župana

0,00

933,33

933,33

100,0

403 Plačila domačih obresti

69.355,01

69.355,01

62.380,36

89,9

69.355,01

69.355,01

62.380,36

89,9

69.355,01

69.355,01

62.380,36

89,9

126.773,18

156.735,84

130.502,69

83,3

30.000,00

10.000,00

5.257,76

52,6

30.000,00

10.000,00

5.257,76

52,6

50.000,00

70.000,00

64.929,35

92,8

50.000,00

70.000,00

64.929,35

92,8

46.773,18

76.735,84

60.315,58

78,6

39.506,82

68.301,46

53.619,26

78,5

40930002 Sklad za stanovanja FISA

5.048,34

5.048,34

3.347,28

66,3

40930005 Sklad za stanovanja SKP

2.181,02

3.349,04

3.349,04

100,0

40930006 Sklad za stanovanja SIM

37,00

37,00

0,00

0,0

4.002.392,79

4.125.924,29

3.946.090,48

95,6

174.985,59

174.985,59

157.429,50

90,0

84.839,59

84.839,59

79.558,20

93,8

84.839,59

84.839,59

79.558,20

93,8

90.146,00

90.146,00

77.871,30

86,4

146,00

146,00

0,00

0,0

90.000,00

90.000,00

77.871,30

86,5

40293074 plačila storitev UJP

402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS
402999 Drugi operativni odhodki

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

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva

4093 Sredstva za posebne namene
409300 Sredstva proračunskih skladov

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

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
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v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

1.962.114,89

2.035.325,65

1.988.041,09

97,7

13.000,00

13.000,00

12.600,00

96,9

13.000,00

13.000,00

12.600,00

96,9

23.500,00

23.500,00

20.263,18

86,2

15.000,00

10.432,71

10.195,89

97,7

41129902 Stroški šolanja

3.000,00

3.000,00

0,00

0,0

41129903 Izredna denarna pomoč

5.500,00

10.067,29

10.067,29

100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
41129901 Premostitev trenutne materialne ogroženosti

4117 Štipendije
411701 Kadrovske štipendije

4119 Drugi transferi posameznikom

Indeks

1.924.614,89

1.997.825,65

1.954.177,91

97,8

411900 Regresiranje prevozov v šolo

182.200,00

182.200,00

170.491,35

93,6

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

300.189,58

300.189,58

296.750,98

98,9

70.000,00

70.000,00

68.462,84

97,8

1.301.305,80

1.376.302,16

1.354.414,26

98,4

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

39.356,13

39.356,13

38.513,32

97,9

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

31.563,38

29.777,78

25.545,16

85,8

411920 Subvencioniranje stanarin
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
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v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

454.682,33

461.857,66

437.593,17

94,8

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

454.682,33

461.857,66

437.593,17

94,8

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

388.508,33

395.188,04

372.770,34

94,3

7.630,00

7.930,00

7.091,47

89,4

412000111 A-redna dejavnost društva

10.514,00

10.514,00

10.514,00

100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

Indeks

14.977,00

14.977,00

14.976,40

100,0

412000113 C-strokovno izobraževanje članov društva

1.500,00

1.500,00

1.469,46

98,0

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

3.000,00

3.000,00

2.930,00

97,7

412000115 SMC- STRANKA MODERNEGA CENTRA

2.884,00

2.884,00

2.884,00

100,0

412000127 Svetniška skupina Lista za Gornjo Radgono

1.968,00

1.968,00

1.104,01

56,1

412000128 Svetniška skupina SD

1.476,00

1.476,00

1.443,26

97,8

984,00

984,00

984,00

100,0
100,0

412000129 Svetniška skupina SMC
412000130 Svetniška skupina Desus
412000131 Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke (SDS)
412000132 Svetniška skupina NSi
412000133 Svetniška skupina SLS

984,00

984,00

984,00

1.476,00

1.476,00

1.468,65

99,5

984,00

984,00

984,00

100,0

492,00

492,00

492,00

100,0

2.240,00

2.240,00

2.240,00

100,0

412000141 Svetniška skupina Dobra država

984,00

984,00

981,46

99,7

412000142 Svetniška skupina Lista Skupaj Urške Mauko Tuš

984,00

984,00

984,00

100,0

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKI DEMOKRATI

2.219,00

2.219,00

2.218,50

100,0

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1.568,00

1.568,00

1.568,00

100,0

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3.696,00

3.696,00

3.696,00

100,0

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2.114,00

2.114,00

2.114,00

100,0

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

3.500,00

3.695,62

3.695,62

100,0

412000140 DOBRA DRŽAVA
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi občinam
41300301 Izgradnja centra za krepitev zdravja

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

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

4133 Tekoči transferi v javne zavode

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

1.410.609,98

1.453.755,39

1.363.026,72

93,8

0,00

32.297,64

32.297,64

100,0

0,00

32.297,64

32.297,64

100,0

90.000,00

92.673,16

92.673,16

100,0

90.000,00

92.673,16

92.673,16

100,0

15.156,89

15.168,91

14.467,38

95,4

15.156,89

15.168,91

14.467,38

95,4

Indeks

(3)/(2)

1.003.015,85

974.478,99

911.681,15

93,6

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

630.253,24

596.867,99

549.610,06

92,1

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

334.700,90

330.951,07

315.411,16

95,3

41330202 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve KULTPROTUR

38.061,71

46.659,93

46.659,93

100,0

302.437,24

339.136,69

311.907,39

92,0

302.437,24

339.136,69

311.907,39

92,0

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
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v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.960.645,00

2.837.958,29

1.491.456,70

52,6

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.960.645,00

2.837.958,29

1.491.456,70

52,6

55.332,77

55.332,77

54.584,75

98,7

6.085,24

6.085,24

5.699,44

93,7

35.000,00

35.000,00

35.000,00

100,0

2.444,85

2.444,85

2.444,85

100,0

200,00

200,00

0,00

0,0

11.602,68

11.602,68

11.440,46

98,6

1.700,00

1.700,00

1.664,10

97,9

1.700,00

1.700,00

1.664,10

97,9

2.153.546,89

2.080.293,80

1.125.478,06

54,1

663.089,90

632.113,01

404.083,45

63,9

1.418.501,99

1.378.330,80

712.271,98

51,7

71.955,00

69.849,99

9.122,63

13,1

52.092,77

52.092,77

20.317,50

39,0

19.492,77

19.492,77

12.297,08

63,1

24.600,00

24.600,00

36,93

0,2

8.000,00

8.000,00

7.983,49

99,8

306.621,19

245.741,35

70.645,00

28,8

306.621,19

245.741,35

70.645,00

28,8

4.392,00

4.392,00

4.392,00

100,0

4.392,00

4.392,00

4.392,00

100,0

386.959,38

398.405,60

214.375,29

53,8

1.927,60

1.927,60

1.594,54

82,7

420801 Investicijski nadzor

43.192,57

43.192,57

26.943,30

62,4

420802 Investicijski inženiring

43.920,00

36.600,00

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

287.424,20

295.465,52

166.569,45

56,4

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

10.495,01

21.219,91

19.268,00

90,8

250.604,88

235.682,85

183.189,97

77,7

52.012,00

52.012,00

50.012,00

96,2

52.012,00

52.012,00

50.012,00

96,2

52.012,00

52.012,00

50.012,00

96,2

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4202 Nakup opreme
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420201 Nakup pisarniške opreme
420202 Nakup strojne računalniške opreme
42020271 nakup računalnikov in prog. opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
42030070 Nakup drugih osnovnih sredstev

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališč
42050170

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
420800 Študija o izvedljivosti projekta

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

198.592,88

183.670,85

133.177,97

72,5

198.592,88

183.670,85

133.177,97

72,5

198.592,88

183.670,85

133.177,97

72,5

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
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

-1.695.868,22

-1.695.868,22

-113.658,26

6,7

-1.626.733,49

-1.626.733,49

-51.437,38

3,2

419.199,55

281.590,81

(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)

854.714,17 303,5

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

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

0,00

0,00

0,00

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

0,00

---

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

---

53.000,00

53.000,00

2.000,00

3,8

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

53.000,00

53.000,00

2.000,00

3,8

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

53.000,00

53.000,00

2.000,00

3,8

51.000,00

51.000,00

0,00

0,0

51.000,00

51.000,00

0,00

0,0

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

-2.000,00

3,8

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

4415 Povečanje drugih finančnih naložb
441500 Povečanje drugih finančnih naložb

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

-53.000,00

-53.000,00

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

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

Indeks

1.030.490,48

1.030.490,48

215.941,00

21,0

50 ZADOLŽEVANJE

1.030.490,48

1.030.490,48

215.941,00

21,0

500 Domače zadolževanje

1.030.490,48

1.030.490,48

215.941,00

21,0

1.030.490,48

1.030.490,48

0,00

0,0

1.030.490,48

1.030.490,48

0,00

0,0

0,00

0,00

215.941,00

---

50030711 Kredit 21.člen ZFO, leto 2019, JP Ločjak-Negovski Vrh in JP Ločki Vrh do domačija Klobasa

0,00

0,00

85.000,00

---

50030712 Kredit 21.člen ZFO, leto 2019, JP Stavešinski Vrh- domačija Šiman

0,00

0,00

50.000,00

---

50030713 Kredit 21.člen ZFO, leto 2019, JP Sp.Ščavnica- domačija Geratič

0,00

0,00

55.000,00

---

50030714 Kredit 21.člen ZFO, leto 2019, JP Orehovski Vrh

0,00

0,00

25.941,00

---

565.405,13

565.405,13

563.705,42

99,7

55 ODPLAČILA DOLGA

565.405,13

565.405,13

563.705,42

99,7

550 Odplačila domačega dolga

565.405,13

565.405,13

563.705,42

99,7

525.472,73

525.472,73

523.858,78

99,7

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

78.432,92

78.432,92

72.727,20

92,7

55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

66.666,72

66.666,72

100,0

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

55010109 Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate

9.165,00

9.165,00

9.928,75

108,3

55010110 Dolgoročni kredit Factor banka 2014- slačilnice na TŠC Trate

48.495,66

48.495,66

53.263,99

109,8

103.769,80

103.769,80

101.583,60

97,9

55010115 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 650.000

50.000,04

50.000,04

50.000,04

100,0

55010116 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 750.000

57.692,40

57.692,40

57.692,40

100,0

55010118 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ G.Radgona

34.804,93

34.804,93

34.991,58

100,5

55010119 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ Negova

14.762,64

14.762,64

15.992,86

108,3

55010121 Dolgoročni kredit Eko sklad- 854.163

61.682,62

61.682,62

61.011,64

98,9

39.932,40

39.932,40

39.846,64

99,8

55010112 Dolgoročni kredita Banka Koper- plato+kanalizacija

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
55030701 Dolgoročni kredit MGRT 2016

22.239,54

22.239,54

22.239,54

100,0

55030702 Dolgoročno kredit MGRT 2017-1

1.845,90

1.845,90

1.845,90

100,0

55030703 Dolgoročni kredit MGRT 2017-2

5.826,88

5.826,88

5.826,88

100,0

55030704 Dolgoročni kredit MGRT 2017-3

3.659,52

3.659,52

3.659,52

100,0

55030705 Dolgoročni kredit MGRT 2017-4

1.960,68

1.960,68

1.960,68

100,0

55030706 Dolgoročni kredit MGRT 2017-5

3.102,34

3.102,34

3.102,34

100,0

55030707 Dolgoročni kredit MGRT 2017-6

1.297,54

1.297,54

1.211,78

93,4
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C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

-1.283.782,87

-1.283.782,87

-463.422,68

36,1

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

465.085,35

465.085,35

-347.764,42

---

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

1.695.868,22

1.695.868,22

113.658,26

6,7

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

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

1.283.782,87

0,00

1.184.192,10
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B) OBRAZLOŽITEV K SPLOŠNEMU DELU ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA ZA LETO 2019
1. UVOD
Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 je bil sprejet na 3. redni seji občinskega sveta, dne
07.06.2019 in je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, št. 3/2019 dne 10.06.2019. Na 5.
redni seji občinskega sveta, dne 19.12.2019 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 in objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, št.
5/2019 dne 24.12.2019.
V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 31.12.2019
so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po ekonomskem namenu:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja
Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:
1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov)
Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednja:
01 POLITIČNI SISTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14 GOSPODARSTVO
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19 IZOBRAŽEVANJE
20 SOCIALNO VARSTVO
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

K70- Davčni prihodki
Davčni prihodki v skladu z opredelitvijo v 51. členu Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in
nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki
so določeni s posebnimi zakoni.
V letu 2019 so bili davčni prihodki načrtovani v višini 6.009.042,56 eur in realizirani v višini 6.020.911,93
eur, kar pomeni 100,2% realizacijo.

700 Davki na dohodek in dobiček
V skupino davkov na dohodek in dobiček je uvrščena dohodnina – občinski vir oziroma odstopljena
dohodnina občini, ki se nakazuje iz državnega proračuna tedensko in je najpomembnejši prihodek Občine
Gornja Radgona. Plan temelji na izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019,
posredovan s strani Ministrstva za finance.
V letu 2019 je bil prihodek občine Gornja Radgona iz naslova dohodnine realiziran v višini 5.085.241,00 eur.

703 Davki na premoženje
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in
se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem
sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.
V obravnavani skupini so bili v letu 2019 planirani prihodki iz naslova:
- davkov na nepremičnine v višini 666.741,56 eur. V letu 2019 so realizirani v višini 657.551,81 eur, kar
pomeni 98,6% realizacijo. Največji delež davkov na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, ki predstavlja drugi največji prihodek Občine Gornja Radgona, planiran v višini
650.831,56 eur. V letu 2019 je realiziran v višini 639.081,78 eur, kar predstavlja 98,19% planiranega
zneska.
- davkov na premičnine v višini 1.020,00 eur. V letu 2019 so realizirani v višini 978,18 eur, kar predstavlja
95,9% realizacijo;
- davkov na dediščine in darila v višini 17.300,00 eur, ki so v letu 2019 realizirani v višini 17.320,70 eur,
kar pomeni 100,1% realizacijo;
- davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 110.500,00 eur, v letu 2019
realiziranih v višini 121.168,06 eur;
Davki na premoženje skupaj so realizirani v višini 797.018,75 eur od predvidenih 795.561,56 eur, kar pomeni
100,2% realizacijo.

704 Domači davki na blago in storitve
V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo:
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-

davki na posebne storitve (posebni davki od iger na srečo), planirani v višini 2.340,00 eur in v letu 2019
realizirani v višini 2.619,32 eur;
- drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (okoljska dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, komunalne takse, pristojbina
za vzdrževanje cest), planirani v višini 125.900,00 eur in v letu 2019 realizirani v višini 136.032,86 eur,
kar pomeni 108,10% realizacijo.
Največji delež predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
predvidena v višini 98.000,00 eur, z realizacijo 117.524,39 eur, kar predstavlja 119,9% realizacijo.
Turistična taksa, planirana v višini 1.400,00 eur, je v letu 2019 realizirana v višini 1.421,86 eur.
Komunalne takse od pravnih in fizičnih oseb so planirane v skupni višini 7.500,00 eur in realizirane v višini
7.037,14 eur, kar pomeni 93,83% realizacijo.
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je planirana v vrednosti 19.000,00 eur in realizirana v višini 10.049,47
eur, kar pomeni 52,9% realizacijo.

K71- Nedavčni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino
davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od
premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in
storitev na trgu, prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Sem uvrščamo prihodke od obresti in prihodke od premoženja.
Prihodke od obresti Občine Gornja Radgona predstavljajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled občine
in prihodki krajevnih skupnosti iz naslova obresti zaradi pozitivnega stanja na računih. Za leto 2019 so bili
planirani v višini 220,28 eur in realizirani v višini 159,48 eur, kar predstavlja 72,4% realizacijo. Realizacija
zajema prihodke krajevnih skupnosti iz naslova obresti zaradi pozitivnega stanja na računih v višini 0,20 eur
in prihodek od obresti od sredstev na vpogled v višini 159,28 eur.
Prihodki od premoženja Občine Gornja Radgona so:
- prihodki od najemnin za poslovne prostore, planirani v vrednosti 15.700,00 eur, realizirani v višini
18.181,14 eur, kar pomeni 115,8% realizacijo;
- prihodki krajevnih skupnosti- najemnine poslovnih prostorov in mrliških vežic, planirani v višini
6.300,00 eur in realizirani v višini 6.041,19 eur, kar pomeni 95,89% realizacijo;
- prihodki od najemnin za stanovanja, planirani v višini 170.000,00 eur in realizirani v vrednosti
183.656,39 eur, kar predstavlja 108% realizacijo načrtovanega proračuna;
- prihodki od najemnin za zemljišča, planirani v višini 9.000,00 eur in realizirani v višini 10.024,47 eur,
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij, planirani v vrednosti 6.000,00 eur in realizirani v višini 6.303,59
eur, kar predstavlja 105,1% realizacijo;
- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, planirani v višini 28.000,00 eur in realizirani v
vrednosti 33.715,95 eur;
- prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice, planirani v višini
56.359,00 eur in realizirani v višini 474,80 eur, kar predstavlja 0,8% realizacijo;
- prihodki od uporabe telovadnice, planirani v vrednosti 5.000,00 eur in realizirani v višini 4.689,30 eur,
kar predstavlja 93,8% realizacijo;
- prihodki od najemnine CERO Puconci, planirani v vrednosti 113.634,28 eur in realizirani v vrednosti
109.038,05 eur, kar predstavlja 96% realizacijo;
- prihodki od najemnin za kanalizacijo in čistilno napravo javnega podjetja Komunala Radgona, planirani v
vrednosti 370.000,00 eur in realizirani v višini 378.209,89 eur, kar pomeni 102,20% realizacijo;
- prihodki od najemnine vodovodne infrastrukture, ki je dana v upravljanje Mariborskemu vodovodu,
planirani in realizirani v višini 12.479,31 eur;
- prihodki od najemnine širokopasovnega omrežja, planirani v višini 16.500,00 eur in realizirani v višini
17.377,50 eur, kar pomeni 105,30% realizacijo;
- prihodki od uporabe slačilnic in športnih površin na TŠC Trate, planirani v višini 15.200,00 eur in
realizirani v višini 21.400,07 eur, kar pomeni 140,8% realizacijo;
prihodki od najemnin vodovodne infrastrukture, planirani in realizirani v višini 128.435,04 eur.

711 Takse in pristojbine
Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene
storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med
dajatvijo in storitvijo javne uprave.
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V letu 2019 smo planirali prihodek iz naslova plačila taks in pristojbin v vrednosti 7.000,00 eur. Realizacija v
letu 2019 znaša 7.292,10 eur in predstavlja 104,2% realizacijo načrtovanega proračuna.

712 Globe in druge denarne kazni
Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih
zakonih ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.
V letu 2019 smo načrtovali 10.000,00 eur denarnih kazni za prekrške in realizirali znesek v višini 10.562,92
eur, kar pomeni 105,6% realizacijo.
Znotraj skupine glob in drugih denarnih kazni smo planirali nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
v vrednosti 1.800,00 eur in dosegli 154% realizacijo, saj je bila na račun Občine Gornja Radgona vplačana
skupna vrednost 2.771,83 eur.
Za leto 2019 smo prav tako planirali prihodek v višini 60,00 eur in sicer iz naslova povprečnin oziroma sodnih
taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških. Iz omenjenega naslova so bila v letu 2019 realizirana
vplačila v vrednosti 90,00 eur in dosežena 150% realizacija.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se
financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«.
Občina Gornja Radgona evidentira v to skupino prihodkov:
- druge lastne prihodke- računovodske storitve in obratovalne stroške- v letu 2019 smo planirali prihodke v
višini 10.200,00 eur in jih realizirali v višini 11.777,13 eur ter dosegli 115,5% realizacijo; Računovodske
storitve in obratovalni stroški se prezaračunavajo JP Komunala Radgona, d.o.o., Upravni enoti Gornja
Radgona in FURS, izpostava Murska Sobota.
- prihodke krajevnih skupnosti iz naslova najema in vzdrževanja pokopališč, predvidenih v višini
64.000,00 eur in realiziranih v višini 67.811,01 eur, kar predstavlja 105,95% realizacijo;
Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v skupni višini 74.200,00 eur in realizirani v višini 79.588,14
eur, kar predstavlja 107,30% realizacijo.

714 Drugi nedavčni prihodki
Med druge nedavčne prihodke sodijo:
- drugi nedavčnih prihodki, ki smo jih v letu 2019 planirali v višini 38.500,00 eur in so bili realizirani v
višini 134.292,42 eur;
- prihodki od komunalnih prispevkov, ki se plačujejo s strani pravnih ali fizičnih oseb na podlagi izdanih
odločb in so planirani v višini 315.000,00 eur. V letu 2019 so realizirani v višini 129.670,17 eur in
pomenijo 41,2% realizacijo;
- prispevki in doplačila občanov za družinskega pomočnika, planirani v vrednosti 1.608,72 eur in
realizirani v višini 1.254,51 eur, kar predstavlja 78% realizacijo;
- refundacija stroškov družinskega pomočnika s strani ZPIZ, planirana v višini 10.267,00 eur in realizirana
v višini 13.028,22 eur;
- prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, planirani v vrednosti 3.700,00 eur in realizirani v
vrednosti 3.992,83 eur, kar pomeni 107,90% realizacijo;
- drugi izredni nedavčni prihodki, planirani v višini 1.000,00 eur in v letu 2019 realizirani v višini 967,54
eur;
- drugi prihodki KS Sp. Ščavnica, planirani v višini 1.915,00 eur in realizirani v višini 2.291,41 eur.
Drugi nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 371.990,72 eur in realizirani v vrednosti 285.497,10 eur,
kar pomeni 76,8% realizacijo.

K72- Kapitalski prihodki
To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja, to je prodaja zgradb in prostorov,
opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih
rezerv.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev pomenijo prihodke od prodaje premoženja, planirani pa so na podlagi
Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona za leto 2019, ki je
bila priloga proračuna za leto 2019. Mednje sodijo prihodki od prodaje zgradb in prostorov ter prihodki od
prodaje drugih osnovnih sredstev.
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V letu 2019 smo realizirali prihodke od prodaje zgradb in prostorov v višini 71.115,00 eur. V celoti gre za
prodajo stanovanj.
Prihodke od prodaje drugih osnovnih sredstev smo realizirali v višini 370,71 eur. Gre za prodajo strojne
opreme »Integrirani performator plastenk, moniran v balirki z izvlečnim mehanizmom«, pridobljene v okviru
izgradnje Centra za ravnanje z odpadki- I.faza.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev pomenijo prihodke od prodaje premoženja, planirani
pa so na podlagi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona za
leto 2019, ki je bila priloga proračuna za leto 2019.
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v letu 2019 so bili planirani v višini 200.000,00 eur
in realizirani v višini 3.366,00 eur.
K73- Prejete donacije
V letu 2019 so bile donacije planirane v višini 30.000,00 eur in sicer iz strani Nogometne zveze Slovenije za
izgradnjo strehe nad tribuno. Realizacija je evidentirana na kontu 714100.
Realizacija znaša 1.600,00 eur in sicer gre za donacijo podjetja GMW, d.o.o. Krajevni skupnosti Spodnja
Ščavnica.
K74- Transferni prihodki
Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme od
drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov
socialnega zavarovanja in drugih javnih zunaj proračunskih skladov ter iz javnih agencij. To so sredstva,
prenesena iz proračuna, iz sredstev neposrednega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega
financiranja, torej tista, ki so že bila izkazana kot transferni odhodek pri drugem proračunskem uporabniku.
Drugi uporabniki izkazujemo na kontih te skupine tudi sredstva, prejeta prek državnega proračuna iz sredstev
EU za izvajanje različnih politik (kmetijske, notranje, strukturne in drugih). Ta sredstva Slovenija prejema iz
EU in jih kot transferne prihodke usmerja k drugim proračunskim uporabnikom.
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn
javnega financiranja.
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:
7400-PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti države- finančna izravnava- planirana v višini 61.311,00
eur, realizirana prav tako v višini 61.311,00 eur,
- Izgradnja vodovoda sistem C- v letu 2019 je bil planiran transferni prihodek v višini 3.491,92 eur, ki
zaradi nerealiziranih odhodkov ni bil realiziran;
- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije, kamor spada požarna taksa, planirana v višini
13.000,00 eur in realizirana v višini 16.454,68 eur, kar predstavlja 126,6% realizacijo načrtovanega
proračuna;
- Financiranje po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin, planirano v višini 215.941,00 eur in
realizirano v višini 215.353,42 eur;
- Sofinanciranje fundacije za šport, planirano in realizirano v višini 14.205,00 eur;
- Projekt »Izgradnja centra za krepitev zdravja- planirana sredstva v višini 38.062,73 eur; zaradi
spremenjene dinamike operativnega izvajanja evidentiramo realizacijo zgolj v višini 8.762,00 eur;
- Sofinanciranje gozdnih cest s strani državnega proračuna, v proračunu 2019 ni bilo planirano, medtem ko
evidentiramo realizacijo v višini 17.857,04 eur;
- SVLR – sofinanciranje medobčinskega inšpektorata, kjer smo planirali prihodek v višini 42.000,00 eur in
ga realizirali v višini 23.494,14 eur;
- Prejeta sredstva ministrstva-družinski pomočnik- v letu 2019 smo planirali priliv refundiranih sredstev za
družinskega pomočnika v višini 8.105,32 eur. Realizacija znaša 8.130,84 eur;
- prejeta sredstva iz naslova subvencioniranja tržnih najemnin, planirana in realizirana v višini 9.737,69
eur;

7401-PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, kamor je zajeto sofinanciranje medobčinskega
inšpektorata s strani Občine Apače in Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, planirana v vrednosti 36.907,00 eur
in realizirana v višini 40.285,55 eur, kar predstavlja 109,2% realizacijo planiranega proračuna;
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-

prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije, v letu 2019 planirana v višini 75.955,51 eur in
sicer kot sofinancerski deleži Občine Radenci, Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Občine Apače in ZD
Gornja Radgona za projekt »Izgradnja centra za krepitev zdravja«. Realizacija je evidentirana na kontu
74010114 v skupni višini 161.433,63 eur.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
- za projekt »goMURra« so bila planirana sredstva v višini 2.210,00 eur, vendar zaradi spremembe
dinamike operativnega izvajanja projekta, ostajajo nerealizirana;
- za projekt »Co_operation (projekt gasilcev: SLO-AUT)«, so bila planirana sredstva v višini 18.719,94 eur
in ostajajo nerealizirana, ker nismo partner v projektu;
- za projekt »WiFi4EU« so bila planirana sredstva v višini 15.001,00 eur. Realizacija v proračunu ni
evidentirana, ker so bila nepovratna sredstva v višini 15.000,00 eur dodeljena v obliki prispevka »bona« in
so se nakazala na bančni račun, ki ga je navedlo podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi;
- za projekt »Izgradnja centra za krepitev zdravja so bila planirana sredstva v višini 51.347,00 eur in
realizirana v višini 42.725,90 eur;
- za projekt »City Cooperation 2« so bila planirana sredstva v višini 50.000,00 eur in realizirana v višini
10.071,64 eur.

Odhodki proračuna:
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na
investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in
odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava.
Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije so bili odhodki proračuna v sprejetem proračunu
načrtovani v višini 10.218.971,52 eur, realizacija v letu 2019 pa znaša 8.156.832,69 eur, kar predstavlja 79,8%
načrtovanega proračuna.
Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni,
podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitve v posebnem delu proračuna.
Realizacija odhodkov iz bilance A je razvidna iz naslednje tabele:
KONTO
VRSTA ODHODKA
PRORAČUN
40
Tekoči odhodki
3.019.406,09
41
Tekoči transferi
4.125.924,29
42
Investicijski odhodki
2.837.958,29
43
Investicijski transferi
235.682,85
ODHODKI SKUPAJ:
10.218.971,52

REALIZACIJA
2.536.095,54
3.946.090,48
1.491.456,70
183.189,97
8.156.832,69

Indeks
84,0
95,6
52,6
77,7
79,8

K40- Tekoči odhodki
Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov
zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov
ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je
klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in
življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za
servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.
Tekoči odhodki zajemajo pet velikih skupin odhodkov in sicer plače, prispevke delodajalcev za socialno
varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv. V veljavnem proračunu so skupaj
predvideni v višini 3.019.406,09 eur. Realizacija v letu 2019 znaša 2.536.095,54 eur, kar pomeni 84%
realizacijo glede na veljaven proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in drugi izdatki zaposlenim zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače
in dodatke, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V predlaganem
znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim so bila predvidena v skupni višini 837.421,79 eur in realizirana v skupni višini
767.170,31 eur, kar predstavlja 91,6% realizacijo glede na veljaven proračun.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so prispevki na bruto plače, ki jih delodajalci plačujejo za
posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko
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zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko
varstvo ter premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost so v sprejetem proračunu predvideni v višini 130.443,99 eur in realizirani v skupni višini 122.695,68
eur.
402 Izdatki za blago in storitve
Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene
storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekočo
vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste
storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne
opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo
vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja,
plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.
Skupni znesek v veljavnem proračunu je bil predviden v višini 1.825.449,46 eur, medtem ko realizacija v letu
2019 dosega 79,6% veljavnega proračuna in znaša 1.453.346,50 eur.
403 Plačila domačih obresti
Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so plačila obresti od najetih kreditov, planirana na
podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov. Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so v
sprejetem proračunu 2019 planirana v višini 69.355,01 eur in realizirana v višini 62.380,36 eur.
409 Sredstva izločena v rezerve
Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in rezervacijo, planirano v skupni višini
156.735,84 eur in realizirana v skupni višini 130.502,69 eur.
V letu 2019 smo prav tako načrtovali sredstva za posebne namene kot vplačila v proračunske sklade: sklad za
investicijsko vzdrževanje CERO Puconci, sklad za stanovanja FISA in SKP.

K41- Tekoči transferi
V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od
prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala in drugega blaga oziroma prejemnik teh
sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne
narave in ne investicijskega značaja.
Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim
skladom ter javnim in zasebnim podjetjem. V veljavnem proračunu 2019 predstavljajo znesek v skupni višini
4.125.924,29 eur, medtem ko so realizirani v višini 3.946.090,48 eur, kar predstavlja 95,6% veljavnega
proračuna.
410 Subvencije
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim podjetjem ter privatnim podjetjem in
zasebnikom. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Najpogosteje je
namen subvencioniranja bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.
Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in so planirane v skupni
vrednosti 174.985,59 eur, realizirane pa v vrednosti 157.429,50 eur ali 90,0% veljavnega proračuna.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom pomenijo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov
ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo
posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da
koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.
V skupino transferjev posameznikom in gospodinjstvom so zajeti:
- družinski prejemki in starševska nadomestila (enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka), planirana v
višini 13.000,00 eur in realizirana v vrednosti 12.600,00 eur;
- transferi za zagotavljanje socialne varnosti, kamor spadajo enkratne denarne pomoči zaradi materialne
ogroženosti, planirani v višini 23.500,00 eur in realizirani v višini 20.263,18 eur
- štipendije, planirane in realizirane v vrednosti 1.000,00 eur;
- drugi transferi posameznikom, ki zajemajo regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih,
denarne nagrade in priznanja, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in
plačilih staršev, izplačilo družinskemu pomočniku in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom,
zagotovljeni v skupni vrednosti 1.997.825,65 eur in v letu 2019 realizirani v skupni vrednosti 1.954.177,91
eur oziroma 97,8% sprejetega proračuna.
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Sredstva za transfere posameznikom in gospodinjstvom so bila zagotovljena v skupni vrednosti 2.035.325,65
eur in realizirani v višini 1.988.041,09 eur, kar predstavlja 97,7% sprejetega proračuna.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer
se med nepridobitne organizacije štejejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev
dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem
dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Zagotovljena sredstva v veljavnem
proračunu za ta namen znašajo 461.857,66 eur in so v letu 2019 realizirana v vrednosti 437.593,17 eur, kar
predstavlja 94,8% realizacijo veljavnega proračuna.
413 Drugi tekoči domači transferi
Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za
zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine), tekoče transfere v javne sklade (sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim ter izdatke za blago in storitve), transfere v javne zavode (sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim ter za izdatke za blago in storitve) ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki
niso posredni proračunski uporabniki.
V veljavnem proračunu so predvideni v višini 1.453.755,39 eur, realizacija v letu 2019 pa znaša 1.363.026,72
eur, kar predstavlja 93,8% sprejetega proračuna.

K42- Investicijski odhodki
Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih
sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in
obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup
nematerializiranega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o
izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.
Mednje spadajo še stroški investicijskega vzdrževanja (stroški velikih popravil). Odhodki investicijskega
vzdrževanja, se pojavljajo praviloma le pri gradbenih objektih in so izdatki, ki ob morebitni prodaji sicer lahko
povečajo tržno vrednost gradbenega objekta, ne pa vedno tudi njegove knjigovodske vrednosti.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih
sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje,
investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.
V veljavnem proračunu so bili predvideni v višini 2.837.958,29 eur, realizacija v letu 2019 pa znaša
1.491.456,70 eur, kar predstavlja 52,6% veljavnega proračuna.

K43- Investicijski transferi
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo
opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in
drugo.
431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
V okviru obravnavane skupine konta so bila planirana in realizirana sredstva v višini 52.012,00 eur in sicer
kot investicijski transfer:
- Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ivanjševci za sofinanciranje nabave gasilskega vozila,
- Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gornja Radgona za sofinanciranje popravila in obnove gasilskega
tehnično reševalnega vozila z dvigalom
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih
uporabnikov.
V veljavnem proračunu so predvideni v višini 183.670,85 eur, medtem ko so v letu 2019 porabljeni v višini
133.177,97 eur in predstavljajo 72,5% realizacijo.
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PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
Proračunski presežek/primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v
bilanci prihodkov in odhodkov. V sprejetem proračunu Občine Gornja Radgona je predviden proračunski
primanjkljaj v višini 1.695.868,22 eur. V zaključnem računu 2019 znaša prikazan presežek odhodkov na
prihodki v skupni višini 113.658,26 eur.

B- RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb drugih uporabnikov vsebuje podatke o prejetih vračilih danih posojil
in prodaji kapitalskih deležev ter danih posojilih in povečanju kapitalskih deležev.
V letu 2019 v bilanci B, računu finančnih terjatev in naložb smo planirali povečanje kapitalskega deleža v
DSO Gornja Radgona višini 51.000,00 eur, kar je ostalo nerealizirano in vplačilo ustanovnega deleža v zavod
MiRi, katerega smo realizirali.

C- RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga,
oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa
finančnih terjatev in naložb.
V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo najeti domači in tuji krediti ter sredstva, pridobljena z
izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.
Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo odplačila glavnice domačih in tujih kreditov ter
odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku
proračunskega leta.

50 ZADOLŽEVANJE
V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanj domačih in tujih kreditov ter
sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 Domače zadolževanje
V proračunu Občine Gornja Radgona je bilo predvideno zadolževanje v skupni vrednosti 1.030.490,48 eur.
V letu 2019 smo se zadolžili v skupni vrednosti 215.941,00 eur in sicer na podlagi 21. člena Zakona o
financiranju občin. Gre za štiri dolgoročne brezobrestne kredite, ki se sicer ne vštevajo v limit zadolževanja,
kljub temu pa pomenijo povečanje obveznosti iz naslova zadolževanja :
- 85.000,00 eur- modernizacija JP605831 Ločjak-Negovski Vrh in JP605881 Ločki Vrh do domačija
Klobasa,
- 50.000,00 eur- modernizacija JP606601 Stavešinski Vrh- domačija Šiman,
- 55.000,00 eur- modernizacija JP605461 Sp.Ščavnica-domačija Geratič,
- 25.941,00 eur- modernizacija JP606402 Orehovski Vrh (odsek od asfaltirane javne poti JP605521 do
kmetije Kocbek)

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

550 Odplačila domačega dolga
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačilo glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah.
V sprejetem proračunu smo planirali odplačilo dolga v višini 565.405,13 eur in ga skladno z amortizacijskimi
načrti, v višini 563.705,42 eur tudi realizirali. Odplačevali smo glavnice naslednjih kreditov:
- dolgoročni kredit za investicijo v OŠ Gornja Radgona- 72.727,20 eur,
- dolgoročni kredit za izgradnjo vrtca v Gornji Radgoni- 66.666,72 eur,
- dolgoročna kredita, najeta za izgradnjo slačilnic na TŠC Trate- 63.192,74 eur,
- dolgoročni kredit, najet za izgradnjo kanalizacijskega sistema- 50.000,04 eur,
- dolgoročni kredit, najet za modernizacijo cest- 57.692,40 eur,
- dolgoročni kredit, najet za energetsko sanacijo OŠ Gornja Radgona- 34.991,58 eur,
- dolgoročni kredit, najet za energetsko sanacijo OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova- 15.992,86 eur,
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dolgoročni kredit, najet za izgradnjo čistilne naprave- 61.011,64 eur,
dolgoročni kredit, najet za izgradnjo platoja, kanalizacije Mele in kanalizacije Gornja Radgona101.583,60 eur,
dolgoročni kredit, najet za investicijo v zamenjavo vodovoda, obnovo pločnikov, kanalizacijo in JR na
panonski ulici- 22.239,54 eur,
dolgoročni kredit, najet za prenovo JR na Partizanski cesti in cesti na stadion v Gornji Radgoni- 1.211,78
eur,
dolgoročni kredit, najet za modernizacijo JP605641 Lastomerci-Geratič (plaz)- 3.102,34 eur,
dolgoročni kredit, najet za modernizacijo JP604931 Zagajski Vrh- Drvanja (Čeh, Jakopec)- 1.960,68 eur,
dolgoročni kredit, najet za modernizacijo JP606191 Očeslavci-domačija Klemenčič- 3.659,52 eur,
dolgoročni kredit, najet za modernizacijo JP606752 Negova-šola- 5.826,88 eur,
dolgoročni kredit, najet za modernizacijo JP606181 Očeslavci- domačija Križan- 1.845,90 eur.

NETO ZADOLŽEVANJE
Neto zadolževanje v predvideni višini 465.085,35 eur predstavlja razliko med odplačilom dolga in
zadolževanjem. Dejanska razlika med odplačilom dolga in zadolževanjem v letu 2019 znaša -347.764,42 eur.

NETO FINANCIRANJE
Predvideno neto financiranje znaša 1.695.868,22 eur. Dejansko neto financiranje v letu 2019 pa znaša
113.658,26 eur.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predloženi Zaključni račun proračuna Občine
Gornja Radgona za leto 2019 obravnava in sprejme.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 (skrajšani postopek), z vsemi bilancami.
V Gornji Radgoni, april 2019
PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

PREDLAGATELJ:
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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C) POROČILO O PORABI SREDSTEV
PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2019
V proračunu za leto 2019 so bila predvidena sredstva za izločanje v proračunsko rezervo v višini 70.000,00
eur.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč:
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke
nesreče.
V letu 2019 so se sredstva proračunske rezerve porabila v skupni višini 64.929,35 eur, in sicer za sanacijo
občinskih cest po neurjih.

D) POROČILO O PORABI SREDSTEV
PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2018
V proračunu za leto 2019 so bila predvidena sredstva za izločanje v proračunsko rezervacijo v višini
10.000,00 eur.
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.
V letu 2019 so se sredstva proračunske rezervacije v skupni višini 5.257,76 eur eur porabila za vračilo
pravdnih stroškov podjetju PRAMAG, d.o.o.
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IV. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2019
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ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2019
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gornja Radgona za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

OBČINSKI SVET

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

103.053,00

103.053,00

71.245,76

69,1

94.053,00

94.053,00

67.312,74

71,6

94.053,00

94.053,00

67.312,74

71,6

74.553,00
24.500,00

74.748,62
24.500,00

59.684,95
19.468,80

79,9
79,5

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

2.967,88

2.967,88

2.257,95

76,1

402009 Izdatki za reprezentanco

1.200,00

1.200,00

418,05

34,8

630,00

630,00

312,00

49,5

19.360,12

19.360,12

16.348,80

84,5

342,00

342,00

132,00

38,6

21.500,00

21.500,00

12.374,65

57,6

100,00

100,00

0,00

0,0

0,00

137,83

137,83

100,0

21.400,00

21.262,17

12.236,82

57,6

100,0

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta
010101 Stroški sej OS

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402999 Drugi operativni odhodki

010102 Stroški odborov in komisij-sejnine
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

010105 Financiranje političnih strank

18.221,00

18.416,62

18.416,12

412000115 SMC- STRANKA MODERNEGA CENTRA

2.884,00

2.884,00

2.884,00

100,0

412000140 DOBRA DRŽAVA

2.240,00

2.240,00

2.240,00

100,0

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKI DEMOKRATI

2.219,00

2.219,00

2.218,50

100,0

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1.568,00

1.568,00

1.568,00

100,0
100,0

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3.696,00

3.696,00

3.696,00

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2.114,00

2.114,00

2.114,00

100,0

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

3.500,00

3.695,62

3.695,62

100,0

Stran: 1 od 50

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
010106 Delovanje svetniških skupin

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

10.332,00

10.332,00

9.425,38

91,2

412000127 Svetniška skupina Lista za Gornjo Radgono

1.968,00

1.968,00

1.104,01

56,1

412000128 Svetniška skupina SD

1.476,00

1.476,00

1.443,26

97,8

984,00

984,00

984,00

100,0
100,0

412000129 Svetniška skupina SMC
412000130 Svetniška skupina Desus

984,00

984,00

984,00

1.476,00

1.476,00

1.468,65

99,5

412000132 Svetniška skupina NSi

984,00

984,00

984,00

100,0

412000133 Svetniška skupina SLS

492,00

492,00

492,00

100,0

412000141 Svetniška skupina Dobra država

984,00

984,00

981,46

99,7

412000142 Svetniška skupina Lista Skupaj Urške Mauko Tuš

984,00

984,00

984,00

100,0

19.500,00

19.304,38

7.627,79

39,5

9.500,00

9.304,38

7.627,79

82,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

3.965,32

3.965,32

3.965,32

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

5.534,68

5.339,06

3.662,47

68,6

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

9.000,00

9.000,00

3.933,02

43,7

9.000,00

9.000,00

3.933,02

43,7

6.000,00

6.000,00

1.675,60

27,9

6.000,00

6.000,00

1.675,60

27,9

6.000,00

6.000,00

1.675,60

27,9

3.000,00

3.000,00

2.257,42

75,3

3.000,00

3.000,00

2.257,42

75,3

3.000,00

3.000,00

2.257,42

75,3

412000131 Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke (SDS)

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev

010111 Izvedba referenduma za občinski samoprispevek
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
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040392 Stroški praznovanja občinskega praznika
402999 Drugi operativni odhodki

Stran: 2 od 50

A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

ŽUPAN

Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

119.713,96

119.713,96

100.818,34

84,2

93.481,72

92.348,39

75.685,99

82,0

93.481,72

92.348,39

75.685,99

82,0

93.481,72

92.348,39

75.685,99

82,0

51.107,37

49.967,13

40.163,37

80,4

37.461,33

35.971,06

30.277,05

84,2

3.718,04

3.718,04

2.538,96

68,3

400100 Regres za letni dopust

842,79

842,79

646,50

76,7

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

813,12

813,12

570,24

70,1

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

138,44

382,14

382,14

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.707,94

3.707,94

2.449,77

66,1

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.747,57

2.747,57

1.815,90

66,1

221,88

221,88

146,73

66,1

24,95

46,16

46,16

100,0
66,2

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
010131 Nadomestilo za opravljanje funcije župana
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi

010132 Nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

41,81

41,81

27,66

339,72

339,72

230,49

67,9

0,00

85,12

85,12

100,0

1.049,78

1.049,78

946,65

90,2

18.907,94

18.914,85

18.905,15

100,0

17.391,40

17.391,40

17.381,70

99,9

100,62

100,62

100,62

100,0

49,28

49,28

49,28

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

661,60

661,60

661,60

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

490,40

490,40

490,40

100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

39,63

39,63

39,63

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

22,43

22,43

22,43

100,0

7,48

7,48

7,48

100,0

106,36

106,36

106,36

100,0

38,74

45,65

45,65

100,0

4.000,00

4.000,00

3.010,45

75,3

4.000,00

4.000,00

3.010,45

75,3

401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402402 Stroški prevoza v državi

010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance
402009 Izdatki za reprezentanco

Stran: 3 od 50

A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
010135 Nadomestilo za opravljanje funkcije koordinatorja

Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

19.466,41

19.466,41

13.607,02

69,9

19.466,41

19.466,41

13.607,02

69,9

6.000,00

6.000,00

5.163,66

86,1

6.000,00

6.000,00

5.163,66

86,1

6.000,00

6.000,00

5.163,66

86,1

6.000,00

6.000,00

5.163,66

86,1

100,00

100,00

0,00

0,0

402009 Izdatki za reprezentanco

3.000,00

3.000,00

2.378,26

79,3

402999 Drugi operativni odhodki

2.900,00

2.900,00

2.785,40

96,1

20.232,24

21.365,57

19.968,69

93,5

20.232,24

21.365,57

19.968,69

93,5

7.000,00

7.000,00

6.075,43

86,8

7.000,00

7.000,00

6.075,43

86,8

7.000,00

7.000,00

6.075,43

86,8

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

13.232,24

14.365,57

13.893,26

96,7

040321 Pokroviteljstvo župana

11.000,00

12.133,33

11.928,33

98,3

0,00

933,33

933,33

100,0

0,00

200,00

200,00

100,0

10.550,00

10.550,00

10.345,00

98,1

450,00

450,00

450,00

100,0

1.700,00

1.700,00

1.432,69

84,3

1.700,00

1.700,00

1.432,69

84,3

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin
030290 Mednarodno sodelovanje
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno

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
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

40299902 pokroviteljstvo župana
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

040323 sprejem najuspešnejših devetošolcev
402099 Drugi splošni material in storitve

Stran: 4 od 50

A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
040325 Dan prostovoljstva
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
402999 Drugi operativni odhodki

Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

532,24

532,24

532,24

100,0

109,06

109,06

109,06

100,0

95,00

95,00

95,00

100,0

328,18

328,18

328,18

100,0

Indeks

Stran: 5 od 50

A. Bilanca odhodkov
3000 - NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

NADZORNI ODBOR

9.235,76

9.235,76

5.923,57

64,1

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9.235,76

9.235,76

5.923,57

64,1

0203

Fiskalni nadzor

9.235,76

9.235,76

5.923,57

64,1

9.235,76

9.235,76

5.923,57

64,1

9.235,76

9.235,76

5.923,57

64,1

114,50

114,50

114,50

100,0

9.121,26

9.121,26

5.809,07

63,7

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor
402009 Izdatki za reprezentanco
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

Stran: 6 od 50

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

9.676.969,98

9.676.969,98

7.789.436,85

80,5

17.707,98

18.680,76

18.648,96

99,8

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

12.147,98

13.120,76

13.088,96

99,8

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

12.147,98

13.120,76

13.088,96

99,8

7.948,22

8.921,00

8.921,00

100,0

0,00

121,57

121,57

100,0

7.948,22

8.799,43

8.799,43

100,0

4.199,76

4.199,76

4.167,96

99,2

4.199,76

4.199,76

4.167,96

99,2

5.560,00

5.560,00

5.560,00

100,0

5.560,00
5.560,00

5.560,00
5.560,00

5.560,00
5.560,00

100,0
100,0

5.560,00

5.560,00

5.560,00

100,0

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100,0

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

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

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin
030291 City Cooperation II
402999 Drugi operativni odhodki

30.000,00 100,0

Stran: 7 od 50

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402

Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura
040201 Prostorski informacijski sistem
402007 Računalniške storitve
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

04029002 Elektronske storitve
040292 Uradna spletna stran občine
402007 Računalniške storitve

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
040318 Izdaja občinskega glasila
402099 Drugi splošni material in storitve
402206 Poštnina in kurirske storitve

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040396 Stroški praznovanja dneva reformacije
402999 Drugi operativni odhodki

040398 Komemoracija
402999 Drugi operativni odhodki

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040304 Pravno zastopanje občine
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

040313 Zavarovalne premije
40250401 Zavarovalne premije za objekt in opremo

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

381.905,18

319.987,06

133.262,16

41,7

11.056,56

11.123,82

11.123,82

100,0

9.900,00

9.950,96

9.950,96

100,0

9.900,00

9.950,96

9.950,96

100,0

9.900,00

9.213,59

9.213,59

100,0

0,00

737,37

737,37

100,0

1.156,56

1.172,86

1.172,86

100,0

1.156,56

1.172,86

1.172,86

100,0

1.156,56

1.172,86

1.172,86

100,0

370.848,62

308.863,24

122.138,34

39,5

4.000,00

2.242,26

2.097,38

93,5

4.000,00

2.242,26

2.097,38

93,5

3.500,00

1.873,22

1.862,79

99,4

500,00

369,04

234,59

63,6

1.785,00

1.285,00

600,00

46,7

800,00

300,00

0,00

0,0

800,00

300,00

0,00

0,0

985,00

985,00

600,00

60,9

985,00

985,00

600,00

60,9

365.063,62

305.335,98

119.440,96

39,1

30.790,12

31.942,32

31.942,32

100,0

4.819,00

4.819,00

4.819,00

100,0

25.971,12

27.123,32

27.123,32

100,0

16.059,10

16.059,10

16.059,10

100,0

16.059,10

16.059,10

16.059,10

100,0

Stran: 8 od 50

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
040327 Industrijska cona Gornja Radgona (Mele)

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

268.214,40

215.001,53

69.914,54

32,5

402099 Drugi splošni material in storitve

208,41

208,41

0,00

0,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

350,00

350,00

0,00

0,0

241.621,19

188.408,32

68.320,00

36,3

420600 Nakup zemljišč
420800 Študija o izvedljivosti projekta
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

040328 Nakup zemljišč
420600 Nakup zemljišč

040329 Nakup zemljišča Dresler
420600 Nakup zemljišč

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
110215 LAS PRLEKIJA
402999 Drugi operativni odhodki

1.927,60

1.927,60

1.594,54

82,7

24.107,20

24.107,20

0,00

0,0

20.000,00

12.333,03

1.525,00

12,4

20.000,00

12.333,03

1.525,00

12,4

30.000,00

30.000,00

0,00

0,0

30.000,00

30.000,00

0,00

0,0

990.935,05

989.228,05

906.168,28

91,6

5.881,96

5.896,36

5.896,36

100,0

1.620,96

1.635,36

1.635,36

100,0

1.620,96

1.635,36

1.635,36

100,0

1.620,96

1.635,36

1.635,36

100,0

4.261,00

4.261,00

4.261,00

100,0

4.261,00

4.261,00

4.261,00

100,0

4.261,00

4.261,00

4.261,00

100,0

Stran: 9 od 50

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Dejavnost občinske uprave

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

985.053,09

983.331,69

900.271,92

91,6

944.348,38

942.626,98

865.495,97

91,8

822.554,07

822.554,07

757.119,10

92,0

560.165,64

550.077,88

530.945,23

96,5

46.876,25

46.876,25

34.768,17

74,2

4.885,85

4.885,85

3.029,73

62,0

400100 Regres za letni dopust

24.693,48

24.693,48

22.107,45

89,5

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

23.955,12

23.955,12

17.211,69

71,9

9.878,89

10.732,54

10.732,54

100,0

13.749,64

22.936,92

22.936,92

100,0

5.805,00

5.805,00

2.995,99

51,6

693,01

693,01

693,01

100,0

400901 Odpravnine

20.619,08

20.619,08

5.176,59

25,1

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

54.763,92

54.763,92

52.792,89

96,4

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

40.579,89

40.579,89

39.120,07

96,4

3.277,07

3.277,07

3.159,44

96,4

401200 Prispevek za zaposlovanje

368,55

368,55

328,80

89,2

401300 Prispevek za starševsko varstvo

617,56

617,56

596,14

96,5

11.406,36

11.406,36

10.258,85

89,9

0,00

46,83

46,83

100,0

218,76

218,76

218,76

100,0

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

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog
400400 Sredstva za nadurno delo
400900 Jubilejne nagrade

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
402799 Druge odškodnine in kazni

Stran: 10 od 50

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

93.806,31

93.806,31

88.188,11

94,0

402000 Pisarniški material in storitve

5.414,28

5.148,33

4.940,68

96,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.243,41

3.243,41

2.942,73

90,7

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.928,83

3.194,78

3.194,78

100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

1.169,42

1.169,42

1.169,42

100,0

402007 Računalniške storitve

5.630,31

5.508,09

5.490,27

99,7

402009 Izdatki za reprezentanco

410,34

411,16

377,00

91,7

402099 Drugi splošni material in storitve

800,00

800,00

701,31

87,7

402200 Električna energija

10.377,20

11.176,71

11.176,71

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

16.048,06

15.248,55

13.465,88

88,3

402203 Voda in komunalne storitve

1.985,87

2.108,09

2.108,09

100,0

402204 Odvoz smeti

4.112,06

4.112,06

3.107,23

75,6

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

5.828,32

5.828,32

5.505,00

94,5

402206 Poštnina in kurirske storitve

7.821,09

7.821,09

7.821,09

100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

280,00

280,00

197,59

70,6

2.061,58

2.358,44

2.358,44

100,0

17.134,98

16.611,49

15.896,74

95,7

159,85

159,85

0,00

0,0

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4.525,64

4.525,64

4.323,82

95,5

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

3.483,70

3.710,33

3.023,33

81,5

402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS

391,37

390,55

388,00

99,4

5.330,00

5.984,00

5.588,06

93,4

1.830,00

1.830,00

1.677,50

91,7

2.500,00

3.154,00

3.129,60

99,2

1.000,00

1.000,00

780,96

78,1

16.608,00

14.232,60

11.916,70

83,7

16.608,00

14.232,60

11.916,70

83,7

3.050,00

3.050,00

0,00

0,0

3.050,00

3.050,00

0,00

0,0

3.000,00

3.000,00

2.684,00

89,5

3.000,00

3.000,00

2.684,00

89,5

402402 Stroški prevoza v državi
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

060321 Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu
402099 Drugi splošni material in storitve
40209932 Zdravje na delovnem mestu
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

060322 Občinska blagajna
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

060327 Notranja pravila
402099 Drugi splošni material in storitve

060328 Varstvo osebnih podatkov
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

Stran: 11 od 50

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
060307 Nakup opreme

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

40.704,71

40.704,71

34.775,95

85,4

12.922,09

12.922,09

12.536,29

97,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva

6.085,24

6.085,24

5.699,44

93,7

420202 Nakup strojne računalniške opreme

2.444,85

2.444,85

2.444,85

100,0

420703 Nakup licenčne programske opreme

4.392,00

4.392,00

4.392,00

100,0

21.717,62

21.717,62

17.489,37

80,5

2.885,49

2.824,45

1.268,01

44,9

11.370,50

11.431,54

11.291,20

98,8

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

2.649,20

2.649,20

2.649,20

100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.431,93

1.431,93

1.431,93

100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

3.380,50

3.380,50

849,03

25,1

6.065,00

6.065,00

4.750,29

78,3

93,40

93,40

7,74

8,3

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

2.766,50

2.766,50

2.063,87

74,6

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

1.608,69

1.584,14

1.067,81

67,4

402304 Pristojbine za registracijo vozil

194,84

219,39

219,39

100,0

1.251,57

1.251,57

1.251,57

100,0

150,00

150,00

139,91

93,3

060308 Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinske stavbe
402099 Drugi splošni material in storitve
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

060323 Stroški službenih vozil
402099 Drugi splošni material in storitve

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane
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07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070301 Civilna zaščita

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

286.981,27

286.628,75

267.102,68

93,2

286.981,27

286.628,75

267.102,68

93,2

23.441,44

23.441,44

23.061,56

98,4

23.441,44

23.441,44

23.061,56

98,4

402099 Drugi splošni material in storitve

1.042,84

1.998,50

1.998,50

100,0

402200 Električna energija

1.547,13

1.434,17

1.126,69

78,6

113,66

113,66

113,66

100,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

641,44

641,44

641,24

100,0

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

1.800,00

1.800,00

1.800,00

100,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

1.613,40

1.613,40

1.613,40

100,0

506,61

506,61

506,61

100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

7.042,70

6.200,00

6.200,00

100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

9.133,66

9.133,66

9.061,46

99,2

263.539,83

263.187,31

244.041,12

92,7

142.487,00

142.524,28

142.524,29

100,0

500,00

28,30

28,30

100,0

141.987,00

142.495,98

142.495,99

100,0

16.040,83

15.651,03

0,00

0,0

16.040,83

15.651,03

0,00

0,0

20.000,00

20.000,00

16.504,83

82,5

20.000,00

20.000,00

16.504,83

82,5

35.000,00

35.000,00

35.000,00

100,0

35.000,00

35.000,00

35.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,0

30.012,00

30.012,00

30.012,00

100,0

30.012,00

30.012,00

30.012,00

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070305 Požarna varnost
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070315 Projekt "Co_operation (projekt gasilci: SLO-AUT)
420401 Novogradnje

070326 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave hidrantov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

070327 Sofinanciranje obnove voznega parka občinskega gasilskega centra
420201 Nakup pisarniške opreme

070329 Sofinanciranje nabave gasilskega vozila
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070330 Obnova gasilskega vozila
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

5.000,00

5.000,00

3.658,32

73,2

5.000,00

5.000,00

3.658,32

73,2

5.000,00

5.000,00

3.658,32

73,2

5.000,00

5.000,00

3.658,32

73,2

137,79

207,15

207,15

100,0

3.374,01

3.304,65

1.962,97

59,4

402199 Drugi posebni materiali in storitve

988,20

988,20

988,20

100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

500,00

500,00

500,00

100,0

65.000,00

65.000,00

45.999,60

70,8

08029001 Prometna varnost
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

65.000,00

65.000,00

45.999,60

70,8

10039001 Povečanje zaposljivosti
100303 Javna dela- JP Komunala Radgona

65.000,00

65.000,00

45.999,60

70,8

23.000,00

23.000,00

15.555,48

67,6

23.000,00

23.000,00

15.555,48

67,6

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

100304 Javna dela- zavodi in društva

42.000,00

42.000,00

30.444,12

72,5

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

15.885,58

15.885,58

7.711,40

48,5

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

19.025,78

19.025,78

16.462,99

86,5

7.088,64

7.088,64

6.269,73

88,5

64.313,71

64.313,71

51.709,16

80,4

47.027,15

47.027,15

39.620,20

84,3

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

47.027,15

47.027,15

39.620,20

84,3

110216 Skupni programi kmetijstva- razpis

35.000,00

35.000,00

27.593,79

78,8

35.000,00

35.000,00

27.593,79

78,8

5.027,15

5.027,15

5.027,15

100,0

5.013,71

5.013,71

5.013,71

100,0

13,44

13,44

13,44

100,0

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

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

110217 Drugi programi v kmetijstvu
402099 Drugi splošni material in storitve
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS
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110219 Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

7.000,00

7.000,00

6.999,26

100,0

7.000,00

7.000,00

6.999,26

100,0

Splošne storitve v kmetijstvu

17.286,56

17.286,56

12.088,96

69,9

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

17.286,56

17.286,56

12.088,96

69,9

10.386,56

10.386,56

7.146,01

68,8

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

5.500,00

5.500,00

4.322,64

78,6

402999 Drugi operativni odhodki

2.327,92

2.327,92

630,25

27,1

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.558,64

2.558,64

2.193,12

85,7

2.100,00

2.100,00

1.484,25

70,7

2.100,00

2.100,00

1.484,25

70,7

4.800,00

4.800,00

3.458,70

72,1

4.800,00

4.800,00

3.458,70

72,1

1.514.912,97

1.514.912,97

1.246.714,78

82,3

1.472.412,97

1.472.412,97

1.240.294,52

84,2

739.413,83

739.413,83

645.408,39

87,3

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1103

110330 Varovanje živali - veterinarske storitve

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

110333 Program za živinorejce
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
130206 Vzdrževanje mestnih ulic in prometne signalizacije

100.754,23

105.041,44

104.234,21

99,2

40259901 letno vzdrževanje

74.254,23

74.338,01

74.314,62

100,0

40259902 zimsko vzdrževanje

26.500,00

26.500,00

25.716,16

97,0

0,00

4.203,43

4.203,43

100,0

184.297,49

180.010,28

152.665,86

84,8

136.522,95

136.522,95

126.437,86

92,6

47.774,54

43.487,33

26.228,00

60,3

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1302071 Vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije
40259901 letno vzdrževanje
40259902 zimsko vzdrževanje

1302072 Vzdrževanje javnih poti, nekategoriziranih cest in prometne signalizacije

298.427,33

298.427,33

248.078,09

83,1

40259901 letno vzdrževanje

193.140,53

193.140,53

186.819,71

96,7

40259902 zimsko vzdrževanje

105.286,80

105.286,80

61.258,38

58,2
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130208 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

33.205,35

33.205,35

33.205,35

100,0

32.988,90

32.988,90

32.988,90

100,0

216,45

216,45

216,45

100,0

50.473,84

50.473,84

49.169,29

97,4

15.384,80

14.948,36

14.235,10

95,2

402200 Električna energija

3.100,00

3.203,21

3.203,21

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

1.794,76

2.127,99

2.127,99

100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

5.394,81

5.394,81

5.302,46

98,3

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

3.225,43

3.225,43

3.003,32

93,1

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

150,00

150,00

0,00

0,0

1.450,20

1.450,20

1.327,71

91,6

19.973,84

19.973,84

19.969,50

100,0

15.000,00

15.000,00

800,00

5,3

15.000,00

15.000,00

800,00

5,3

57.255,59

57.255,59

57.255,59

100,0

56.305,59

56.305,59

56.305,59

100,0

950,00

950,00

950,00

100,0

607.371,32

607.371,32

82,4

50.000,00

50.000,00

500.644,82
49.351,73

6.084,75

6.084,75

6.084,75

100,0

43.266,98

43.266,98

43.266,98

100,0

648,27

648,27

0,00

0,0

36.575,95

36.575,95

26.165,59

71,5

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

1302122 Javna snaga
402099 Drugi splošni material in storitve

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1302143 Odkupi cest
420600 Nakup zemljišč

1302145 Železniška infrastruktura
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1302100 Modernizacija LC 104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

1302109 Modernizacija JP 606402 Orehovski Vrh- domačija Mueller (odsek od asfaltirane javne poti JP605521 do
kmetije Kocbek)
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

98,7

2.375,95

2.375,95

0,00

0,0

32.700,00

32.700,00

25.017,81

76,5

1.500,00

1.500,00

1.147,78

76,5

1302113 Modernizacija JP 606931 Sp.Ivanjci-domačija Vogrin

2.050,85

2.050,85

2.050,85

100,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

2.050,85

2.050,85

2.050,85

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
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1302144 Modernizacija občinske ceste JP605131 Plitvički vrh-domačija Fras- Mlinarič

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

15.195,27

15.195,27

15.195,27

100,0

1.564,65

1.564,65

1.564,65

100,0

13.630,62

13.630,62

13.630,62

100,0

64.150,85

64.150,85

55.783,30

87,0

3.650,85

3.650,85

0,00

0,0

59.000,00

59.000,00

54.460,30

92,3

1.500,00

1.500,00

1.323,00

88,2

130303 Modernizacija JP 606093- Sp.Ščavnica- domačija Zadravec

22,60

22,60

22,60

100,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

22,60

22,60

22,60

100,0

73.292,90

73.292,90

66.726,45

91,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

130302 Modernizacija JP605461- Sp.Ščavnica- domačija Geratič
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130304 Modernizacija LK105321 G.Radgona-Ulica Marije Rožman in krajevne ceste LK105331 G.Radgona- Kajuhova
ul.
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130305 Modernizacija JP605471 Police-Zbigovci (od Kozar do Škrobar) in JP605491 Lastomerci-Zbigovci (od Škrobar
do Vajs)
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

3.592,90

3.592,90

0,00

0,0

67.700,00

67.700,00

64.980,45

96,0

2.000,00

2.000,00

1.746,00

87,3

156.606,30

156.606,30

149.412,42

95,4

6.606,30

6.606,30

0,00

0,0

147.000,00

147.000,00

146.513,70

99,7

3.000,00

3.000,00

2.898,72

96,6

91.367,80

91.367,80

85.350,22

93,4

4.867,80

4.867,80

0,00

0,0

85.000,00

85.000,00

84.032,62

98,9

1.500,00

1.500,00

1.317,60

87,8

130307 Modernizacija JP606502 Lomanoše-domačija Šuman

25.100,00

25.100,00

0,00

0,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

23.100,00

23.100,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130306 Modernizacija JP605831 Ločjak-Negovski Vrh in JP605881 Ločki Vrh (Rajšpova kapela) do domačije Klobasa
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
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130308 Modernizacija JP606551 Zagajski Vrh-domačija Tomažič

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

22.300,00

22.300,00

0,00

0,0

1.500,00

1.500,00

0,00

0,0

19.800,00

19.800,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

55.708,80

55.708,80

50.586,39

90,8

3.708,80

3.708,80

0,00

0,0

50.000,00

50.000,00

49.049,19

98,1

2.000,00

2.000,00

1.537,20

76,9

15.000,00

15.000,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

13.000,00

13.000,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

115.627,82

115.627,82

94.241,31

81,5

115.627,82

115.627,82

94.241,31

81,5

2.091,57

2.091,57

2.091,57

100,0

402200 Električna energija

58.500,00

59.188,40

59.188,40

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

42.629,34

39.595,08

20.441,18

51,6

2.024,36

2.024,36

2.024,36

100,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130309 Modernizacija JP606601 Stavešinski Vrh-domačija Šiman
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130310 Modernizacija JP605071 Spodnja Ščavnica- domačija Cetl
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

13029003 Urejanje cestnega prometa
1302132 Izgradnja avtobusnih postajališč
420401 Novogradnje

13029004 Cestna razsvetljava
130250 Javna razsvetljava
402199 Drugi posebni materiali in storitve

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
420401 Novogradnje

0,00

2.345,86

2.345,86

100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

6.539,55

6.539,55

6.539,54

100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.843,00

3.843,00

1.610,40

41,9
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1306

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
130690 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS
Spodnja Ščavnica
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

42.500,00

42.500,00

6.420,26

15,1

42.500,00

42.500,00

6.420,26

15,1

16.500,00

16.500,00

1.817,80

11,0

1.710,44

1.817,80

1.817,80

100,0

14.789,56

14.682,20

0,00

0,0

130692 Projekt "WiFi4EU"

26.000,00

26.000,00

4.602,46

17,7

402200 Električna energija

200,00

200,00

0,00

0,0

25.800,00

25.800,00

4.602,46

17,8

250.737,25

281.129,16

234.479,23

83,4

60.614,09

60.614,09

50.277,51

83,0

60.614,09

60.614,09

50.277,51

83,0

55.000,00

55.000,00

50.277,51

91,4

55.000,00

55.000,00

50.277,51

91,4

5.614,09

5.614,09

0,00

0,0

5.614,09

5.614,09

0,00

0,0

190.123,16

220.515,07

184.201,72

83,5

5.026,16

5.026,16

606,97

12,1

5.026,16

5.026,16

606,97

12,1

624,72

624,72

606,97

97,2

78,64

78,64

0,00

0,0

4.322,80

4.322,80

0,00

0,0

409300 Sredstva proračunskih skladov

420401 Novogradnje

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140291 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

140328 Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

1403

v EUR

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
140321 Lisjakova struga
402099 Drugi splošni material in storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140308 Turistična in druga prometna signalizacija
402099 Drugi splošni material in storitve

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

185.097,00

215.488,91

183.594,75

85,2

15.000,00

15.000,00

12.004,73

80,0

187,20

187,20

187,20

100,0

14.812,80

14.812,80

11.817,53

79,8

4.090,00

4.090,00

3.463,51

84,7

1.107,35

1.107,35

1.107,35

100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

637,28

637,28

509,18

79,9

402009 Izdatki za reprezentanco

300,00

300,00

300,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

140314 Sofinanciranje programov v turizmu
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

402099 Drugi splošni material in storitve

1.628,37

1.628,37

1.546,98

95,0

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti

146,00

146,00

0,00

0,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

271,00

271,00

0,00

0,0

6.500,00

6.500,00

6.500,00

100,0

6.500,00

6.500,00

6.500,00

100,0

800,00

800,00

733,00

91,6

800,00

800,00

733,00

91,6

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

140319 PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

118.005,00

147.896,91

147.896,91

100,0

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

87.664,33

115.028,95

115.028,95

100,0

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

29.307,16

32.867,96

32.867,96

100,0

1.033,51

0,00

0,00

---

500,00

1.000,00

1.000,00

100,0

500,00

1.000,00

1.000,00

100,0

35.000,00

35.000,00

6.794,60

19,4

0,00

732,00

732,00

100,0

33.926,40

33.194,40

4.989,00

15,0

1.073,60

1.073,60

1.073,60

100,0

5.202,00

5.202,00

5.202,00

100,0

5.202,00

5.202,00

5.202,00

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

140329 Projekt "Genuss am Fluss- Užitek ob reki"
402923 Druge članarine

140330 Vzpostavitev postajališč za avtodome
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402099 Drugi splošni material in storitve
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

140393 Projekt "Glamur"
402999 Drugi operativni odhodki
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15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

821.632,18

828.120,12

245.381,37

29,6

809.013,18

814.924,94

234.823,49

28,8

514.500,00

520.411,76

61.632,08

11,8

13.000,00

13.000,00

5.602,09

43,1

13.000,00

13.000,00

5.602,09

43,1

1.500,00

1.500,00

118,23

7,9

1.500,00

1.500,00

118,23

7,9

50.000,00

55.911,76

55.911,76

100,0

3.668,00

2.292,50

2.292,50

100,0

409300 Sredstva proračunskih skladov

24.717,26

53.619,26

53.619,26

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

21.614,74

0,00

0,00

---

450.000,00

450.000,00

0,00

0,0

450.000,00

450.000,00

0,00

0,0

294.513,18

294.513,18

173.191,41

58,8

169.889,58

169.889,58

72.945,92

42,9

115,63

115,63

115,63

100,0

420401 Novogradnje

67.348,79

67.348,79

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

91.292,66

91.292,66

69.511,89

76,1

420801 Investicijski nadzor

4.715,30

4.715,30

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

6.417,20

6.417,20

3.318,40

51,7

7.000,00

7.000,00

2.770,75

39,6

7.000,00

7.000,00

2.770,75

39,6

39.000,00

39.000,00

24.132,53

61,9

1.862,42

1.862,42

1.862,42

100,0

30.137,58

30.137,58

22.270,11

73,9

7.000,00

7.000,00

0,00

0,0

78.623,60

78.623,60

73.342,21

93,3

78.623,60

78.623,60

73.342,21

93,3

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota
402099 Drugi splošni material in storitve

150205 Zbiranje in ravnanje z odpadki
402204 Odvoz smeti

150244 Investicijsko vzdrževanje CERO Puconci
402099 Drugi splošni material in storitve

150247 Ureditev zbirnega mikrosortirnega centra in nakup zemljišč
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
150215 Kanalizacijsko omrežje v občini G.Radgona
402999 Drugi operativni odhodki

150218 Javna pooblastila- JP Komunala Radgona, d.o.o.
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

150219 Vodenje katastra
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

150222 Subvencije Komunala Radgona- kanalizacija in ČN
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb
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1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
150223 Pot med vrelci življenja
402999 Drugi operativni odhodki

150503 Projekt "goMURra"
402999 Drugi operativni odhodki

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
160213 Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

16029003 Prostorsko načrtovanje
160204 Sprememba in dopolnitev OPN
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

160216 Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za GR28 v Gornji Radgoni (območje nad Vodovodno
ulico)
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

12.619,00

13.195,18

10.557,88

80,0

12.619,00
10.000,00

13.195,18
10.000,00

10.557,88
7.362,70

80,0
73,6

10.000,00

10.000,00

7.362,70

73,6

2.619,00

3.195,18

3.195,18

100,0

2.619,00

3.195,18

3.195,18

100,0

864.828,33

871.350,16

550.850,83

63,2

168.182,95

168.182,95

66.412,60

39,5

57.300,00

57.300,00

25.108,40

43,8

57.300,00

57.300,00

25.108,40

43,8

49.300,00

49.300,00

22.047,47

44,7

8.000,00

8.000,00

3.060,93

38,3

110.882,95

110.882,95

41.304,20

37,3

28.600,00

28.600,00

0,00

0,0

28.600,00

28.600,00

0,00

0,0

62.882,95

62.882,95

39.498,60

62,8

62.882,95

62.882,95

39.498,60

62,8

19.400,00

19.400,00

1.805,60

9,3

19.400,00

19.400,00

1.805,60

9,3
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1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
160310 Nadgradnja vodovodnega sistema C- 2. faza

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

435.539,81

435.539,81

241.040,31

55,3

333.104,50

333.104,50

186.183,34

55,9

78.671,92

78.671,92

17.740,00

22,6

402999 Drugi operativni odhodki

31.260,00

20.840,00

0,00

0,0

420802 Investicijski inženiring

43.920,00

36.600,00

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.491,92

10.811,92

7.320,00

67,7

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

0,00

10.420,00

10.420,00

100,0

6.215,99

6.215,99

6.215,99

100,0

6.215,99

6.215,99

6.215,99

100,0

92,5

160396-1 Subvencije vodovod
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

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

113.414,04

113.414,04

104.851,52

402200 Električna energija

46.944,94

45.510,60

36.948,08

81,2

402999 Drugi operativni odhodki

18.856,14

8.557,90

8.557,90

100,0

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

47.612,96

59.345,54

59.345,54

100,0

134.802,55

134.802,55

57.375,83

42,6

357,34

357,34

357,34

100,0

3.903,79

3.903,79

3.570,79

91,5

501,55

501,55

499,80

99,7

1.494,20

1.494,20

1.494,20

100,0

160399-6 Vodovodno omrežje v občini Gornja Radgona
402099 Drugi splošni material in storitve
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402999 Drugi operativni odhodki

110,63

110,63

110,63

100,0

0,00

18.788,00

18.788,00

100,0

420401 Novogradnje

32.416,24

32.416,24

26.655,75

82,2

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

92.343,30

72.834,08

1.502,60

2,1

3.675,50

4.396,72

4.396,72

100,0

85.918,59

85.918,59

40.263,43

46,9

39.422,79

39.422,79

0,00

0,0

31.492,79

31.492,79

0,00

0,0

7.930,00

7.930,00

0,00

0,0

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

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16039003 Objekti za rekreacijo
160311 Medgeneracijski park za aktivno sprostitev
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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160399 Mestni park

Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

46.495,80

46.495,80

40.263,43

86,6

402099 Drugi splošni material in storitve

164,04

164,04

164,04

100,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

45,78

45,78

45,78

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

1.619,60

1.896,24

1.896,24

100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

1.680,58

1.746,90

1.746,90

100,0

2,24

2,24

1,12

50,0

29.481,19

29.481,19

25.226,62

85,6

247,95

247,95

207,95

83,9

13.254,42

12.911,46

10.974,78

85,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

16039004 Praznično urejanje naselij

10.000,00

10.000,00

9.993,54

99,9

10.000,00

10.000,00

9.993,54

99,9

10.000,00

10.000,00

9.993,54

99,9

6.516,72
6.516,72

6.516,72
6.516,72

4.600,00
4.600,00

70,6
70,6

6.516,72

6.516,72

4.600,00

70,6

158.409,19

158.409,19

134.179,71

84,7

105.283,81

105.283,81

83.803,45

79,6

73.888,74

73.888,74

56.718,83

76,8

347,00

347,00

0,00

0,0

402099 Drugi splošni material in storitve

1.550,50

362,33

0,00

0,0

402200 Električna energija

3.014,16

3.014,16

2.372,56

78,7

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.657,80

4.845,97

4.845,97

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

3.238,99

3.238,99

3.131,97

96,7

402204 Odvoz smeti

1.997,93

1.997,93

1.577,58

79,0

52.816,00

51.647,98

38.094,43

73,8

40930002 Sklad za stanovanja FISA

5.048,34

5.048,34

3.347,28

66,3

40930005 Sklad za stanovanja SKP

2.181,02

3.349,04

3.349,04

100,0

40930006 Sklad za stanovanja SIM

37,00

37,00

0,00

0,0

160309 Praznična okrasitev naselij
402099 Drugi splošni material in storitve

16039005 Druge komunalne dejavnosti
160399-4 Sofinanciranje malih čistilnih naprav
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1605

v EUR

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
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160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini

Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

31.395,07

31.395,07

27.084,62

86,3

24.485,15

24.485,15

22.176,11

90,6

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.660,00

1.660,00

0,00

0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5.249,92

5.249,92

4.908,51

93,5

53.125,38

53.125,38

50.376,26

94,8

53.125,38

53.125,38

50.376,26

94,8

3.125,38

3.125,38

3.125,38

100,0

50.000,00

50.000,00

47.250,88

94,5

102.696,38

109.218,21

109.218,21

100,0

102.696,38

109.218,21

109.218,21

100,0

102.696,38

109.218,21

109.218,21

100,0

598,00

598,00

598,00

100,0

2.696,38

2.696,38

2.696,38

100,0

99.402,00

105.923,83

105.923,83

100,0

480.179,18

482.852,34

417.323,54

86,4

373.479,00

373.479,00

314.459,21

84,2

373.479,00

373.479,00

314.459,21

84,2

373.479,00

373.479,00

314.459,21

84,2

0,00

685,34

685,34

100,0

0,00

32.297,64

32.297,64

100,0

335.664,00

302.681,02

251.430,23

83,1

19.390,00

19.390,00

13.573,00

70,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

7.929,99

7.930,09

7.930,00

100,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

10.495,01

10.494,91

8.543,00

81,4

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1606

v EUR

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
160602 Vzdrževanje zelenih javnih površin
402099 Drugi splošni material in storitve
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
170209 Izgradnja centra za krepitev zdravja
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
41300301 Izgradnja centra za krepitev zdravja
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor
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1706

Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
170206 Vzdrževanje defibrilatorjev
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

170602 Izvedba cepljenja za dečke 6. razredov osnovne šole
402099 Drugi splošni material in storitve
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

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
170720 Mrliško ogledna služba
402099 Drugi splošni material in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
180208 Postavitev doprsnega kipa generalu Rudolfu Maistru v Aleji velikih
402099 Drugi splošni material in storitve

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

7.000,00

7.000,00

2.201,00

31,4

7.000,00

7.000,00

2.201,00

31,4

2.000,00

2.000,00

135,00

6,8

2.000,00

2.000,00

135,00

6,8

5.000,00

5.000,00

2.066,00

41,3

0,00

256,00

256,00

100,0

4.488,00

4.168,00

1.234,00

29,6

512,00

576,00

576,00

100,0

99.700,18

102.373,34

100.663,33

98,3

90.000,00

92.673,16

92.673,16

100,0

90.000,00

92.673,16

92.673,16

100,0

90.000,00

92.673,16

92.673,16

100,0

9.700,18

9.700,18

7.990,17

82,4

9.700,18

9.700,18

7.990,17

82,4

9.700,18

9.700,18

7.990,17

82,4

1.093.657,01

1.110.197,23

966.884,78

87,1

370,40

370,40

370,40

100,0

370,40

370,40

370,40

100,0

370,40

370,40

370,40

100,0

370,40

370,40

370,40

100,0
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1803

Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

441.434,59

441.446,61

407.475,71

92,3

123.714,97

123.714,97

123.465,24

99,8
99,8

123.714,97

123.714,97

123.465,24

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

64.492,97

65.985,60

65.985,60

100,0

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

16.401,04

18.481,71

18.481,71

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

42.820,96

39.247,66

38.997,93

99,4

267.489,52

267.489,52

236.378,57

88,4

267.489,52

267.489,52

236.378,57

88,4

147.827,66

147.827,66

119.627,62

80,9

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

61.600,15

62.126,11

60.892,54

98,0

41330202 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve KULTPROTUR

38.061,71

46.659,93

46.659,93

100,0

20.000,00

10.875,82

9.198,48

84,6

45.230,10

45.242,12

44.430,45

98,2

7.230,10

7.242,12

7.242,12

100,0

7.230,10

7.242,12

7.242,12

100,0

30.000,00

30.000,00

29.889,86

99,6

9,00

9,00

0,00

0,0

412000111 A-redna dejavnost društva

10.514,00

10.514,00

10.514,00

100,0

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

180305 JZ Knjižnica Gornja Radgona

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

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

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

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

14.977,00

14.977,00

14.976,40

100,0

412000113 C-strokovno izobraževanje članov društva

1.500,00

1.500,00

1.469,46

98,0

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

3.000,00

3.000,00

2.930,00

97,7

8.000,00

8.000,00

7.298,47

91,2

73,21

73,21

73,21

100,0

7.926,79

7.926,79

7.225,26

91,2

5.000,00

5.000,00

3.201,45

64,0

5.000,00

5.000,00

3.201,45

64,0

5.000,00

5.000,00

3.201,45

64,0

180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
413200 Tekoči transferi v javne sklade

18039005 Drugi programi v kulturi
180343 Sofinanciranje javnih prireditev (javni razpis)
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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1804

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

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
180562 Sofinanciranje programov športnih društev
402099 Drugi splošni material in storitve
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

20.000,00

20.000,00

18.568,68

92,8

6.000,00

6.000,00

5.815,98

96,9

6.000,00

6.000,00

5.815,98

96,9

6.000,00

6.000,00

5.815,98

96,9

14.000,00

14.000,00

12.752,70

91,1

7.000,00

7.000,00

5.850,00

83,6

7.000,00

7.000,00

5.850,00

83,6

7.000,00

7.000,00

6.902,70

98,6

7.000,00

7.000,00

6.902,70

98,6

631.852,02

648.380,22

540.469,99

83,4

618.352,02

634.880,22

532.033,05

83,8

107.003,00

116.161,99

116.161,99

100,0

48,80

48,80

48,80

100,0

102.914,33

111.406,76

111.406,76

100,0

4.039,87

4.706,43

4.706,43

100,0

73.000,00

77.993,81

74.909,58

96,1

402001 Čistilni material in storitve

437,42

437,42

367,53

84,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

125,99

125,99

56,93

45,2

402099 Drugi splošni material in storitve

2.628,40

2.628,40

2.248,00

85,5

402200 Električna energija

7.281,60

7.281,60

6.969,89

95,7

402203 Voda in komunalne storitve

2.762,63

2.985,78

2.985,78

100,0
76,9

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

463,02

463,02

356,06

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

3.100,75

3.100,75

2.783,53

89,8

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.371,68

2.371,68

2.371,68

100,0

41.369,92

46.140,58

46.140,58

100,0

5.454,53

5.454,53

3.625,54

66,5

200,00

200,00

200,00

100,0

6.804,06

6.804,06

6.804,06

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
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180573 Rušitev in preureditev starih slačilnic
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180574 Vzpostavitev streetworkout parka
420401 Novogradnje

180575 Kolesarske poti Gornja Radgona
420401 Novogradnje

180576 Izgradnja strehe za pokritje tribune na TŠC Trate
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor

180578 Obnova večnamenskega športnega igrišča pri OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180579 Zamenjava ograje na teniških igriščih
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180580 Kolesarske povezave SV Slovenija
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180591 Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v
upravljanju Občine Gornja Radgona
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

7.249,55

8.202,32

8.202,32

100,0

7.249,55

8.202,32

8.202,32

100,0

2.500,00

2.500,00

2.288,86

91,6

2.500,00

2.500,00

2.288,86

91,6

56.559,40

56.559,40

0,00

0,0

56.559,40

56.559,40

0,00

0,0

119.749,64

119.799,67

119.210,29

99,5

116.760,64

116.810,67

116.760,29

100,0

2.989,00

2.989,00

2.450,00

82,0

70.512,09

70.512,09

66.094,66

93,7

70.512,09

70.512,09

66.094,66

93,7

9.733,75

9.733,75

9.733,75

100,0

9.733,75

9.733,75

9.733,75

100,0

12.126,08

12.126,08

0,00

0,0

12.126,08

12.126,08

0,00

0,0

6.125,00

6.125,00

5.759,79

94,0

6.125,00

6.125,00

5.759,79

94,0

29.241,65

30.614,25

29.750,68

97,2

402001 Čistilni material in storitve

403,07

403,07

198,28

49,2

402099 Drugi splošni material in storitve

817,40

644,66

427,56

66,3

402200 Električna energija

1.631,00

1.745,21

1.745,21

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.962,53

2.962,53

2.520,85

85,1

311,04

369,57

369,57

100,0

20.039,38

21.411,98

21.411,98

100,0

3.077,23

3.077,23

3.077,23

100,0

402203 Voda in komunalne storitve
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
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180597 Izgradnja večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

124.551,86

124.551,86

99.921,13

80,2

12.381,00

12.076,00

0,00

0,0

1.098,02

1.098,02

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

111.072,84

111.072,84

99.616,13

89,7

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

0,00

305,00

305,00

100,0

13.500,00

13.500,00

8.436,94

62,5

6.000,00

6.000,00

4.036,27

67,3

6.000,00

6.000,00

4.036,27

67,3

7.500,00

7.500,00

4.400,67

58,7

7.500,00

7.500,00

4.400,67

58,7

2.083.859,04

2.084.248,84

1.978.945,09

95,0

1.421.075,00

1.421.075,00

1.385.026,75

97,5

1.421.075,00

1.421.075,00

1.385.026,75

97,5

1.215.050,00

1.241.515,90

1.241.184,19

100,0

1.184.105,80

1.210.571,70

1.210.571,70

100,0

944,20

944,20

944,20

100,0

30.000,00

30.000,00

29.668,29

98,9

117.200,00

117.200,00

95.312,10

81,3

117.200,00

117.200,00

95.312,10

81,3

88.825,00

62.359,10

48.530,46

77,8

0,00

48.530,46

48.530,46

100,0

67.225,00

0,00

0,00

---

3.600,00

3.600,00

0,00

0,0

18.000,00

10.228,64

0,00

0,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve

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

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
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

190209 Vrtec pri OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova
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
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
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1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
190301 Osnovna šola 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
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190302 Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

465.773,84

465.773,84

408.226,99

87,6

399.925,00

399.925,00

347.152,34

86,8

213.228,00

213.228,00

203.661,34

95,5

73.471,00

78.755,55

78.755,55

100,0

114.757,00

101.632,30

93.376,51

91,9

25.000,00

32.840,15

31.529,28

96,0

135.000,00

135.000,00

126.007,60

93,3

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

66.272,00

66.272,00

58.324,99

88,0

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

53.728,00

53.728,00

53.353,19

99,3

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

15.000,00

15.000,00

14.329,42

95,5

24.985,00

24.985,00

8.347,46

33,4

3.264,72

3.508,72

3.264,72

93,1

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

21.720,28

21.476,28

5.082,74

23,7

190311 Sofinanciranje projekta SIO 2020

20.000,00

20.000,00

3.114,66

15,6

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

20.000,00

20.000,00

3.114,66

15,6

6.712,00

6.712,00

6.021,28

89,7

6.712,00

6.712,00

6.021,28

89,7

190308 Vzdrževanje javnih zavodov
402099 Drugi splošni material in storitve

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

19039002 Glasbeno šolstvo

65.848,84

65.848,84

61.074,65

92,8

56.438,45

56.438,45

53.693,32

95,1

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

16.126,64

16.144,59

16.144,59

100,0

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

35.293,68

36.291,56

36.291,56

100,0

5.018,13

4.002,30

1.257,17

31,4

1.500,00

1.500,00

330,83

22,1

1.500,00

1.500,00

330,83

22,1

7.910,39

7.910,39

7.050,50

89,1

7.910,39

7.910,39

7.050,50

89,1

190303 Glasbena šola Gornja Radgona

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190310 Sofinanciranje ostalih šol
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

190343 Zasebna glasbena šola Maestro
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1906

Pomoči šolajočim

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

190652 Jelkovanje otrok
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19069003 Štipendije
190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka
411701 Kadrovske štipendije

19069004 Študijske pomoči
190662 Nagrade šolajočim
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

197.010,20

197.400,00

185.691,35

94,1

192.200,00

192.200,00

180.491,35

93,9

182.200,00

182.200,00

170.491,35

93,6

182.200,00

182.200,00

170.491,35

93,6

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

8.521,00

8.521,00

100,0

0,00

1.479,00

1.479,00

100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

3.810,20

4.200,00

4.200,00

100,0

3.810,20

4.200,00

4.200,00

100,0

3.810,20

4.200,00

4.200,00

100,0

574.965,82

574.965,82

559.050,12

97,2

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

16.500,00

16.500,00

16.056,28

97,3

20029001 Drugi programi v pomoč družini

16.500,00

16.500,00

16.056,28

97,3

3.500,00

3.500,00

3.456,28

98,8

3.500,00

3.500,00

3.456,28

98,8

13.000,00

13.000,00

12.600,00

96,9

13.000,00

13.000,00

12.600,00

96,9

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
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

558.465,82

558.465,82

542.993,84

97,2

39.356,13

39.356,13

38.513,32

97,9

39.356,13

39.356,13

38.513,32

97,9

39.356,13

39.356,13

38.513,32

97,9

377.291,15

377.291,15

373.852,55

99,1

300.189,58

300.189,58

296.750,98

98,9

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

300.189,58

300.189,58

296.750,98

98,9

200412 Pomoč na domu - CSD G.Radgona

77.101,57

77.101,57

77.101,57

100,0

77.101,57

77.101,57

77.101,57

100,0

100.128,46
70.000,00

100.128,46
70.000,00

93.354,48
68.462,84

93,2
97,8

70.000,00

70.000,00

68.462,84

97,8

23.500,00

23.500,00

20.263,18

86,2

15.000,00

10.432,71

10.195,89

97,7

41129902 Stroški šolanja

3.000,00

3.000,00

0,00

0,0

41129903 Izredna denarna pomoč

5.500,00

10.067,29

10.067,29

100,0

4.628,46

4.628,46

4.628,46

100,0

4.628,46

4.628,46

4.628,46

100,0

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

41.690,08

41.690,08

37.273,49

89,4

1.700,00

1.700,00

1.692,52

99,6

1.700,00

1.700,00

1.692,52

99,6

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
200401 Subvencioniranje najemnin
411920 Subvencioniranje stanarin

200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
41129901 Premostitev trenutne materialne ogroženosti

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

200411 Sofinanciranje programa Zavetišča za brezdomne osebe
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200203 Sofinanciranje Materinskega doma v Pomurju
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200405 Sofinanciranje večgeneracijskega centra Pomurja (Zavod VITICA)
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Stran: 33 od 50

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
200406 Sofinanciranje dnevnega centra za duševno zdravje IZA (Zavod VITICA)
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200407 Sofinanciranje socialno varstvenega programa LUČKA (Zavod VITICA)
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

3.645,69

3.645,69

3.645,69

100,0

3.645,69

3.645,69

3.645,69

100,0

578,80

578,80

578,80

100,0

578,80

578,80

578,80

100,0

26.765,59

26.765,59

23.535,80

87,9

26.765,59

26.765,59

23.535,80

87,9

8.000,00

8.000,00

6.820,68

85,3

8.000,00

8.000,00

6.820,68

85,3

70.355,01

70.355,01

63.070,84

89,7

70.355,01

70.355,01

63.070,84

89,7

70.355,01

70.355,01

63.070,84

89,7

70.355,01

70.355,01

63.070,84

89,7

1.000,00

1.000,00

690,48

69,1

69.355,01

69.355,01

62.380,36

89,9

80.000,00

80.000,00

70.187,11

87,7

80.000,00

80.000,00

70.187,11

87,7

80.000,00

80.000,00

70.187,11

87,7

80.000,00

80.000,00

70.187,11

87,7

409000 Splošna proračunska rezervacija

30.000,00

10.000,00

5.257,76

52,6

409100 Proračunska rezerva

50.000,00

70.000,00

64.929,35

92,8

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine
230201 Proračunska rezerva občine

Stran: 34 od 50

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

96.948,70

96.948,70

89.752,42

92,6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

96.948,70

96.948,70

89.752,42

92,6

0603

Dejavnost občinske uprave

96.948,70

96.948,70

89.752,42

92,6

96.948,70

96.948,70

89.752,42

92,6

79.811,82

79.811,82

76.957,33

96,4

57.019,14

55.920,45

54.845,14

98,1

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

2.868,49

2.868,49

2.116,41

73,8

400100 Regres za letni dopust

2.659,89

2.659,89

2.659,89

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

2.688,84

2.688,84

2.342,28

87,1

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

1.958,22

1.958,22

1.880,46

96,0

192,99

192,99

192,99

100,0

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

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog
400400 Sredstva za nadurno delo

309,35

589,33

589,33

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

5.444,48

5.444,48

5.116,04

94,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

4.034,34

4.034,34

3.792,20

94,0

325,80

325,80

306,38

94,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

36,64

36,64

30,32

82,8

401300 Prispevek za starševsko varstvo

61,40

61,40

57,82

94,2

1.095,00

1.095,00

1.092,12

99,7

7,62

11,59

11,59

100,0

1.109,62

1.924,36

1.924,36

100,0

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

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

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

17.136,88

17.136,88

12.795,09

74,7

402000 Pisarniški material in storitve

675,33

675,33

436,84

64,7

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

300,00

300,00

4,96

1,7

402009 Izdatki za reprezentanco

290,00

290,00

271,91

93,8

402099 Drugi splošni material in storitve

98,86

98,86

0,00

0,0

200,00

200,00

165,92

83,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

1.000,00

1.000,00

651,99

65,2

402206 Poštnina in kurirske storitve

2.123,70

2.123,70

584,56

27,5

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

2.184,28

2.184,28

2.021,34

92,5

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

1.001,63

1.001,63

422,92

42,2

402304 Pristojbine za registracijo vozil

134,93

134,93

131,25

97,3

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

576,86

576,86

576,86

100,0

402100 Uniforme in službena obleka

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

964,13

964,13

585,60

60,7

4.653,14

4.653,14

4.348,44

93,5

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

100,00

100,00

60,00

60,0

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

300,00

300,00

128,50

42,8

65,00

65,00

25,00

38,5

2.469,02

2.469,02

2.379,00

96,4

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
420299 Nakup druge opreme in napeljav

Stran: 36 od 50

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS GORNJA RADGONA

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

134.035,00

134.035,00

63.885,79

47,7

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

25,00

25,00

10,93

43,7

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

25,00

25,00

10,93

43,7

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

25,00

25,00

10,93

43,7

25,00

25,00

10,93

43,7

25,00

25,00

10,93

43,7

2.000,00

2.000,00

1.866,47

93,3

2.000,00

2.000,00

1.866,47

93,3

2.000,00

2.000,00

1.866,47

93,3

2.000,00

2.000,00

1.866,47

93,3

2.000,00

2.000,00

1.866,47

93,3

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
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

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

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

9.985,00

9.985,00

7.607,15

76,2

9.985,00

9.985,00

7.607,15

76,2

9.985,00

9.985,00

7.607,15

76,2
78,2

7.585,00

7.585,00

5.933,48

40200070 pisarniški material in storitve

200,00

200,00

0,00

0,0

40200171 čistilni material in storitve

385,84

385,84

363,74

94,3

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

280,00

280,00

166,40

59,4

40200674 stroški oglaševalskih storitev

162,12

162,12

0,00

0,0

40200775 računalniške storitve

200,00

200,00

87,33

43,7

40200976 izdatki za reprezentanco

337,00

278,84

0,00

0,0

40209978 drugi splošni material in storitve

545,27

545,27

494,88

90,8

40220070 električna energija

700,00

703,12

703,12

100,0

2.000,00

2.000,00

1.712,31

85,6

40220373 voda in komunalne storitve

150,00

150,00

100,15

66,8

40220474 odvozi smeti

158,41

158,41

77,09

48,7

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

400,00

400,00

317,09

79,3

40220676 poštnina in kurirske storitve

100,00

100,00

0,00

0,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

992,43

1.047,47

1.047,47

100,0

40250474 zavarovalne premije za objekte

507,57

507,57

507,57

100,0

40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

466,36

466,36

356,33

76,4

2.400,00

2.400,00

1.673,67

69,7

2.400,00

2.400,00

1.673,67

69,7

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

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

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

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

122.025,00

122.025,00

54.401,24

44,6

122.025,00

122.025,00

54.401,24

44,6

122.025,00

122.025,00

54.401,24

44,6

50.070,00

52.175,01

45.278,61

86,8

40200775 računalniške storitve

1.870,00

1.870,00

570,00

30,5

40209978 drugi splošni material in storitve

2.656,86

2.656,86

2.517,05

94,7

40220070 električna energija

6.900,99

6.900,99

4.651,34

67,4

119,46

319,46

319,46

100,0

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja
40220373 voda in komunalne storitve

1.200,00

1.200,00

1.198,75

99,9

40220474 odvozi smeti

12.000,00

11.800,00

8.715,09

73,9

40250373 vzdrževanje pokopališč

25.322,69

27.427,70

27.306,92

99,6

71.955,00

69.849,99

9.122,63

13,1

71.955,00

69.849,99

9.122,63

13,1

160302 Investicijsko vzdrževanje pokopališča
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

Stran: 39 od 50

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

5002

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

12.440,91

12.440,91

5.008,74

40,3

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

15,00

15,00

3,73

24,9

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

15,00

15,00

3,73

24,9

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

15,00

15,00

3,73

24,9

020211 Plačila storitev UJP

15,00

15,00

3,73

24,9

40293074 plačila storitev UJP

15,00

15,00

3,73

24,9

1.200,00

1.700,00

1.200,00

1.700,00

1.700,00

100,0

1.200,00

1.700,00

1.700,00

100,0

1.200,00

1.700,00

1.700,00

100,0

1.200,00

1.700,00

1.700,00

100,0

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040366 Dotacije drugim organizacijam
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

1.700,00 100,0

Stran: 40 od 50

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

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

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

11.225,91

10.725,91

3.305,01

30,8

11.225,91

10.725,91

3.305,01

30,8

11.225,91

10.725,91

3.305,01

30,8

9.025,91

8.525,91

1.826,40

21,4

40200070 pisarniški material in storitve

400,00

400,00

174,14

43,5

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

57,69

57,7

40,00

40,00

29,00

72,5

450,00

450,00

108,45

24,1

1.015,91

515,91

0,00

0,0

100,00

100,00

0,00

0,0

1.200,00

1.200,00

930,37

77,5

40220373 voda in komunalne storitve

150,00

150,00

113,66

75,8

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

250,00

250,00

163,10

65,2

40220676 poštnina in kurirske storitve

200,00

200,00

183,00

91,5

40240271 stroški prevoza v državi

200,00

200,00

0,00

0,0

4.800,00

4.800,00

0,00

0,0

120,00

120,00

66,99

55,8

2.200,00

2.200,00

1.478,61

67,2

2.200,00

2.200,00

1.478,61

67,2

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

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
40250475 zavarovalne premije za objekte

060217 sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

Stran: 41 od 50

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

KS NEGOVA

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

39.510,79

39.510,79

8.982,32

22,7

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

20,00

20,00

8,36

41,8

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

20,00

20,00

8,36

41,8

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

20,00

20,00

8,36

41,8

020212 Plačila storitev UJP

20,00

20,00

8,36

41,8

40293074 plačila storitev UJP

20,00

20,00

8,36

41,8

800,00

800,00

500,00

62,5

800,00

800,00

500,00

62,5

800,00

800,00

500,00

62,5

800,00

800,00

500,00

62,5

800,00

800,00

500,00

62,5

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040363 dotacije drugim organizacijam
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

Stran: 42 od 50

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060203 Matrialni stroški

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

6.590,79

6.590,79

4.513,88

68,5

6.590,79

6.590,79

4.513,88

68,5

6.590,79

6.590,79

4.513,88

68,5

4.290,79

4.290,79

2.655,35

61,9

40200070 pisarniški material in storitve

600,00

600,00

383,36

63,9

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

68,50

68,5

40,00

40,00

29,00

72,5

40200775 računalniške storitve

150,00

150,00

0,00

0,0

40200976 izdatki za reprezentanco

350,00

350,00

0,00

0,0

40209978 drugi splošni material in storitve

101,18

243,21

243,21

100,0

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

40220070 električna energija

1.015,11

873,08

606,31

69,4

40220373 voda in komunalne storitve

395,87

395,87

391,18

98,8

40220474 odvozi smeti

150,00

150,00

143,50

95,7

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

737,63

737,63

473,66

64,2

40220676 poštnina in kurirske storitve

251,00

251,00

202,50

80,7

40250475 zavarovalne premije za objekte

200,00

200,00

114,13

57,1

42020271 nakup računalnikov in prog. opreme

200,00

200,00

0,00

0,0

2.300,00

2.300,00

1.858,53

80,8

2.300,00

2.300,00

1.858,53

80,8

32.100,00

32.100,00

3.960,08

12,3

32.100,00

32.100,00

3.960,08

12,3

32.100,00

32.100,00

3.960,08

12,3

7.500,00

7.500,00

3.923,15

52,3

500,00

500,00

351,36

70,3

1.000,00

1.000,00

477,50

47,8

693,20

693,20

66,60

9,6

2.500,00

2.500,00

1.661,29

66,5

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
40200775 računalniške storitve
40220070 električna energija
40220373 voda in komunalne storitve
40220474 odvozi smeti
40220676 poštnina in kurirske storitve
40250373 vzdrževanje pokopališč
40250474 zavarovalne premije za objekte

106,80

106,80

0,00

0,0

2.500,00

2.500,00

1.366,40

54,7

200,00

200,00

0,00

0,0

Stran: 43 od 50

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

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

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

24.600,00

24.600,00

36,93

0,2

24.600,00

24.600,00

36,93

0,2

Stran: 44 od 50

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004

KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

9.618,45

9.618,45

5.198,49

54,1

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

13,00

13,00

3,35

25,8

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

13,00

13,00

3,35

25,8

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

13,00

13,00

3,35

25,8

13,00

13,00

3,35

25,8

13,00

13,00

3,35

25,8

3.230,00

3.230,00

2.825,00

87,5

3.230,00

3.230,00

2.825,00

87,5

3.230,00

3.230,00

2.825,00

87,5

3.230,00

3.230,00

2.825,00

87,5

3.230,00

3.230,00

2.825,00

87,5

6.375,45

6.375,45

2.370,14

37,2

6.375,45

6.375,45

2.370,14

37,2

06029001 Delovanje ožjih delov občin

6.375,45

6.375,45

2.370,14

37,2

060204 Materialni stroški

4.675,45

4.675,45

1.096,88

23,5

40200070 pisarniški material in storitve

200,00

200,00

161,95

81,0

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

0,00

0,0

40200976 izdatki za reprezentanco

260,00

260,00

0,00

0,0

1.097,45

1.097,45

106,09

9,7

40220070 električna energija

700,00

700,00

167,25

23,9

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

150,00

150,00

0,00

0,0

50,00

50,00

50,00

100,0

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
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

40209978 drugi splošni material in storitve

40220676 poštnina in kurirske storitve
40240271 stroški prevoza v državi
40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
40250474 zavarovalne premije za objekte

528,00

528,00

151,35

28,7

1.470,00

1.470,00

393,41

26,8

120,00

120,00

66,83

55,7

Stran: 45 od 50

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

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

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

1.700,00

1.700,00

1.273,26

74,9

1.700,00

1.700,00

1.273,26

74,9

Stran: 46 od 50

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005

KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

17.444,97

17.444,97

16.580,41

95,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

10,00

10,00

8,43

84,3

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

10,00

10,00

8,43

84,3

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

10,00

10,00

8,43

84,3

10,00

10,00

8,43

84,3

10,00

10,00

8,43

84,3

8.400,00

8.200,00

8.183,49

99,8

8.400,00

8.200,00

8.183,49

99,8

400,00

200,00

200,00

100,0

400,00

200,00

200,00

100,0

400,00

200,00

200,00

100,0

8.000,00

8.000,00

7.983,49

99,8

8.000,00

8.000,00

7.983,49

99,8

8.000,00

8.000,00

7.983,49

99,8

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
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
060326 Investicijsko vzdrževanje
42050170

Stran: 47 od 50

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060205 Materialni stroški

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

9.034,97

9.234,97

8.388,49

90,8

9.034,97

9.234,97

8.388,49

90,8

9.034,97

9.234,97

8.388,49

90,8

7.234,97

7.746,07

6.899,59

89,1

40200070 pisarniški material in storitve

150,00

150,00

99,45

66,3

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

39,52

39,5

40200976 izdatki za reprezentanco

191,68

122,06

0,00

0,0

40209978 drugi splošni material in storitve

724,97

724,97

700,59

96,6
99,0

40220070 električna energija

1.100,00

1.100,00

1.089,05

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

500,00

500,00

0,00

0,0

40220373 voda in komunalne storitve

529,96

529,96

528,20

99,7

40220474 odvozi smeti

168,36

168,36

153,36

91,1

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

234,00

234,00

211,58

90,4

50,00

50,00

48,00

96,0

1.000,00

1.834,08

1.834,08

100,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

400,00

146,64

146,64

100,0

40250474 zavarovalne premije za objekte

386,00

386,00

385,02

99,8

1.700,00

1.700,00

1.664,10

97,9

1.800,00

1.488,90

1.488,90

100,0

1.800,00

1.488,90

1.488,90

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve
40240271 stroški prevoza v državi

42030070 Nakup drugih osnovnih sredstev

060213 Sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

Stran: 48 od 50

B. Račun finančnih terjatev in naložb
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

OBČINSKA UPRAVA

53.000,00

53.000,00

2.000,00

3,8

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

53.000,00

53.000,00

2.000,00

3,8

0403

Druge skupne administrativne službe

53.000,00

53.000,00

2.000,00

3,8

53.000,00

53.000,00

2.000,00

3,8

51.000,00

51.000,00

0,00

0,0

51.000,00

51.000,00

0,00

0,0

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040316 Dokapitalizacija DSO Gornja Radgona
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

040326 Ustanovna članarina MiRi
441500 Povečanje drugih finančnih naložb

Stran: 49 od 50

C. Račun financiranja
4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

v EUR
Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

Realizacija
proračuna
2019

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

OBČINSKA UPRAVA

565.405,13

565.405,13

563.705,42

99,7

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

565.405,13

565.405,13

563.705,42

99,7

2201

Servisiranje javnega dolga

565.405,13

565.405,13

563.705,42

99,7

565.405,13

565.405,13

563.705,42

99,7
99,7

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

565.405,13

565.405,13

563.705,42

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

78.432,92

78.432,92

72.727,20

92,7

55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

66.666,72

66.666,72

100,0

55010109 Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate

9.165,00

9.165,00

9.928,75

108,3

55010110 Dolgoročni kredit Factor banka 2014- slačilnice na TŠC Trate

48.495,66

48.495,66

53.263,99

109,8

103.769,80

103.769,80

101.583,60

97,9

55010115 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 650.000

50.000,04

50.000,04

50.000,04

100,0

55010116 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 750.000

57.692,40

57.692,40

57.692,40

100,0

55010118 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ G.Radgona

34.804,93

34.804,93

34.991,58

100,5

55010119 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ Negova

14.762,64

14.762,64

15.992,86

108,3

55010121 Dolgoročni kredit Eko sklad- 854.163

61.682,62

61.682,62

61.011,64

98,9

55030701 Dolgoročni kredit MGRT 2016

22.239,54

22.239,54

22.239,54

100,0

55030702 Dolgoročno kredit MGRT 2017-1

1.845,90

1.845,90

1.845,90

100,0

55030703 Dolgoročni kredit MGRT 2017-2

5.826,88

5.826,88

5.826,88

100,0

55030704 Dolgoročni kredit MGRT 2017-3

3.659,52

3.659,52

3.659,52

100,0

55030705 Dolgoročni kredit MGRT 2017-4

1.960,68

1.960,68

1.960,68

100,0

55030706 Dolgoročni kredit MGRT 2017-5

3.102,34

3.102,34

3.102,34

100,0

55030707 Dolgoročni kredit MGRT 2017-6

1.297,54

1.297,54

1.211,78

93,4

55010112 Dolgoročni kredita Banka Koper- plato+kanalizacija

Stran: 50 od 50

B) OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2019
V posebnem delu proračuna je prikazana vsebina porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih
posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja, predstavljene po
področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske
postavke (proračunske postavke so del podprograma, ki zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del
aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik), te pa na podkonte (podkonti v okviru
proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov; za določitev podkontov se
uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa Pravilnik o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava).
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije
proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:
• institucionalni,
• ekonomski,
• programski,
• funkcionalni (COFOG).
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Prikazuje
razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje
programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so
neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, medobčinski
inšpektorat in krajevne skupnosti).
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje
iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna
sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za
občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.
Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006, v njej pa so določena področja proračunske porabe in
glavni programi, za občine pa še podprogrami.
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v
katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih
neposrednih uporabnikov.
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo
cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.
Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega
neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter
uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali
projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.
Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev
podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa Pravilnik
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji
javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih
funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno
COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.
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V poročilu o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje od 01.01. do 31.12.2019 so v tabeli
prikazane naslednje kolone:
»Sprejeti proračun 2019«
(stolpec 1)

Sprejeti proračun Občine Gornja Radgona za leto 2019

»Veljavni proračun 2019«
(stolpec 2)

Veljavni proračun Občine Gornja Radgona za leto 2019
Predstavlja zneske iz sprejetega proračuna Občine Gornja Radgona za
leto 2019 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi
prerazporeditev proračunskih sredstev. Veljavni proračun se lahko
spreminja dnevno v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in
način prerazporejanja proračunskih sredstev določa Odlok o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 skladno z Zakonom o
javnih financah.

»Realizacija 01.01.-31.12.2019«
(stolpec 3)

Plačana realizacija za obdobje od 01.01. do 31.12.2019

»Indeks 3/1«
(stolpec 4)

(realizacija 01.01. - 31. 12. 2019/sprejeti proračun 2019)*100

»Indeks 3/2«
(stolpec 5)

(realizacija 01.01. - 31. 12. 2019/veljavni proračun 2019)*100

Zaradi zaokroževanja na euro (brez centov) obstaja verjetnost, da se vsi seštevki ne ujemajo oz. lahko prihaja
do manjših odstopanj.
Realizacija proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje od 01.01. - 31.12.2019 se odraža v naslednjih
zneskih:

A)
I.
II.
III.
B)
IV.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI. PREJETA
MINUS
DANA
POSOJILA
IN
SPREMEMBE KAPIT.DELEŽEV (IV-V)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
IX. SPREMEMBA
STANJA
SREDSTEV
NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJA (VII-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

Sprejeti
proračun
2019

Veljavni
proračun
2019

8.523.103
10.218.972
-1.695.868

8.523.103
10.218.972
-1.695.868

8.043.174
8.156.833
-113.658

0

0

0

53.000

53.000

2.000

-53.000

-53.000

-2.000

1.030.490
565.405

1.030.490
565.405

215.941
563.705

-1.283.783
465.085
1.695.868

-1.283.783
465.085
1.695.868

-463.423
-347.764
113.658

V proračunu Občine Gornja Radgona so naslednje institucionalne enote:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1000 Občinski svet
2000 Župan
3000 Nadzorni odbor
4000 Občinska uprava
4001 Skupna občinska uprava- medobčinski inšpektorat
5001 Krajevna skupnost Gornja Radgona
5002 Krajevna skupnost Črešnjevci- Zbigovci
5003 Krajevna skupnost Negova
5004 Krajevna skupnost Spodnji Ivanjci
5005 Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica
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Realizacija
01.01.31.12.2019

1000 – OBČINSKI SVET
Proračunskemu uporabniku »Občinski svet« je bilo za delovanje v letu 2019 namenjenih 103.053,00 eur.
Porabilo se je 69,1 % razpoložljivih sredstev, kar pomeni nominalno 71.245,76 eur.

01 - POLITIČNI SISTEM
Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta in političnih strank. V ta namen so bila v proračunu 2019
zagotovljena sredstva v višini 94.053,00 eur in porabljena v višini 67.312,74 eur, kar pomeni 71,6%
realizacijo.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, prav
tako pa smo zagotovili sredstva političnim strankam v skladu z Odlokom o načinu financiranja političnih
strank in svetniškim skupinam v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona.
PP010101- Stroški sej OS
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

Stroški sej občinskega sveta zajemajo stroške oglaševalskih storitev, izdatke za reprezentanco (nabava hrane
in pijače za potrebe sej občinskega sveta), stroške najemnin in zakupnin za poslovne prostore ter stroške za
plačila sejnin.
V ta namen so bila v proračunu 2019 zagotovljena sredstva v višini 24.500,00 eur in porabljena v višini
19.468,80 eur.
Sredstva so se porabila za:
o stroške oglaševalskih storitev in stroške objav- 2.257,95 eur,
o reprezentanco- 418,05 eur,
o najemnine in zakupnine za poslovne objekte – 312,00 eur,
o sejnine občinskim svetnikom – 16.348,80 eur,
o snemanja in predvajanja sej – 1.536,74 eur,
o poslovne vstopnice za sejem AGRA- 132,00 eur.
PP010102- Stroški odborov in komisij- sejnine
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona

Za stroške odborov in komisij so bili izplačani stroški sejnin v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o
povračilih stroškov v občini Gornja Radgona.
V ta namen so bila v proračunu 2019 zagotovljena sredstva v višini 21.500,00 eur in porabljena v višini
12.374,65 eur, kar predstavlja 57,6% realizacijo.
Sredstva so se porabila za:
o plačilo sejnin udeležencem odborov in komisij- 12.236,82 eur in
o stroške prevoza v državi- 137,83 eur.
PP010105- Financiranje političnih strank
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Odlok o načinu financiranja političnih strank v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 33/01 in 16/03)

Financiranje političnih strank je določeno z Odlokom o načinu financiranja političnih strank v občini Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 33/01 in 16/03). V skladu z 2. členom navedenega odloka so se v proračunu
občine za leto 2019 za namen financiranja političnih strank zagotovila sredstva v skupni višini 18.416,62 eur.
Do 31.12.2019 je znašala realizacija 18.416,12 eur.
PP010106- Delovanje svetniških skupin
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93 z dne 01.07.2015)

- 103 -

Svetniške skupine so upravičene do sredstev iz proračuna občine sorazmerno glede na število svojih izvoljenih
članov v tekočem mandatu.
Razpoložljiva sredstva v višini 10.332,00 eur so se lahko porabljala izključno za namene delovanja svetniških
skupin v neposredni povezavi z delom občinskega sveta, v skladu z veljavnim pravilnikom.
V letu 2019 so svetniške skupine porabile sredstva v skupni višini 9.425,38 eur.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov
PP010110- Stroški izvedbe lokalnih volitev
Sredstva na postavki so se v višini 9.304,38 eur zagotovila za pokrivanje stroškov, ki so nastali v zvezi
izvedbe rednih lokalnih volitev. Porabila so se v višini 7.627,79 eur za :
- poštne storitve- 3.965,32 eur,
- uporaba in stroški čiščenja prostorov- 1.771,35 eur,
- delna povrnitev stroškov volilne kampanje- 1.891,12 eur.
PP010111- Izvedba referenduma za občinski samoprispevek
Sredstva na postavki so se zagotovila za pokrivanje stroškov, nastalih v zvezi izvedbe referenduma za
občinski samoprispevek, namenjen investicijam v ceste. Ker se aktivnost ni izvajala, stroški niso nastali.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
V okviru področja porabe zagotavljamo obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedbo raznih dogodkov kot
so promocijske prireditve občine, praznovanje občinskega praznika, praznovanje dneva reformacije in
komemoracije.
V proračunu za leto 2019 so bila za te namene zagotovljena sredstva v skupni višini 9.000,00 eur. Porabili
smo 43,7% zagotovljenih sredstev oziroma 3.933,02 eur.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
PP040301 – Uradne objave v uradnem glasilu in tiskanih medijih
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Statut Občine Gornja Radgona (128.člen)
V stroške obveščanja domače in tuje javnosti so vključeni stroški vseh uradnih objav v Uradnem glasilu
Občine Gornja Radgona, ki izhaja v tiskani obliki v okviru lokalnega časopisa Prepih. Zajeti pa so tudi stroški
objav občinskih javnih razpisov in drugih obvestil v tiskanih medijih, s katerimi se mora obveščati javnost. V
letu 2019 so bili stroški objav v uradnem glasilu občine realizirani v višini 1.675,60 eur.
Vsa uradna glasila občine so v elektronski obliki dostopna preko spletne strani Občine Gornja Radgona.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
PP040392 – Stroški praznovanja občinskega praznika
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona

Sredstva na postavki so se porabila v skupni višini 2.257,42 eur in sicer za razvijanje fotografij, tisk in
oblikovanje priznanj in plakatov, cvetje in graviranje napisnih ploščic za občinska priznanja.
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2000 – ŽUPAN
Proračunskemu uporabniku »Župan« je za delovanje v letu 2019 bilo namenjenih 119.713,96 eur. Sredstva so
se porabila 84,2%, kar nominalno pomeni 100.818,34 eur.

01 - POLITIČNI SISTEM
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
PP010131 – Nadomestilo za opravljanje funkcije župana
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
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Župan je v letu 2019 opravljal funkcijo poklicno, njegova plača je oblikovana v skladu z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju.
V proračunu za leto 2019 so bila za plačo župana in za stroške prevoza v državi zagotovljena sredstva v višini
49.967,13 eur. Izplačali smo plače za obdobje december 2018- november 2019 ter stroške prevoza v državi in
porabili 80,4 % zagotovljenih sredstev, kar znaša 40.163,37 eur.
PP010132- Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana
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
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Podžupan je v letu 2019 opravljal funkcijo nepoklicno, njegova plača je oblikovana v skladu z Zakonom o
sistemu plač v javnem sektorju.
V proračunu za leto 2019 so bila zagotovljena sredstva za plačo in povračila stroškov podžupana v skupni
višini 18.914,85 eur. Izplačali smo nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana za obdobje od
december 2018 - november 2019 v skupni višini 18.810,22 eur, stroške prevoza v državi v višini 45,65 eur in
stroške prehrane v višini 49,28 eur.
PP010133 - Materialni stroški vključno s stroški reprezentance
Stroški reprezentance so stroški raznih sprejemov župana (novoletni, posebni dosežki,…) ter pogostitev ob
številnih drugih priložnostih (razgovorih, sestankih, predvsem pa ob raznih otvoritvah in dogodkih, ki se
odvijajo zaradi uspešno izvedenih projektov).
Obravnavani stroški so nastali tudi v zvezi s podpisi pogodb, novinarskimi konferencami, slovesnostmi ob
končanih investicijah ter koordinacijskimi medobčinskimi sestanki.
V proračunu za leto 2019 so bila za ta namen zagotovljena sredstva v skupni višini 4.000,00 eur. Porabljena so
bila v višini 3.010,45 eur za gostinske storitve (1.813,37 eur) in nakup proizvodov za protokolarne namene
(1.197,08 eur).
PP010135 – Nadomestilo za opravljanje funkcije koordinatorja
V letu 2019 na podlagi podjemne pogodbe opravljata funkcijo koordinatorja dve osebi in sicer na naslednjih
področjih :
- ceste in delovanje krajevnih skupnosti in
- komunalne dejavnosti.
Za ta namen so se zagotovila sredstva v višini 19.466,41 eur in se v letu 2019 porabila v višini 13.607,02 eur.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
PP030290 - Mednarodno sodelovanje
Zakonska oz. druge pravne podlage:
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-

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
mestom Bad Radkersburg v Avstriji ter pobratena z občino Mladenovac v Srbiji. V stroške mednarodnega
sodelovanja občine so vključeni stroški izmenjav obiskov uradnih delegacij partnerskih mest in stroški
izmenjav in sodelovanj drugih interesnih skupin.
V ta namen so bila v proračunu 2019 zagotovljena sredstva v višini 6.000,00 eur in porabljena v višini
5.163,66 eur. V okviru tega zneska so bili kriti stroški:
- nakup protokolarnih daril- 1.039,27 eur,
- gostinske storitve-1.338,99 eur,
- nočitev gostov- 588,00 eur,
- prevoz delegacije na relaciji Gornja Radgona- Bruchsal- 2.197,40 eur

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04039001 - Izvedba protokolarnih dogodkov
PP 010134 – Sporočila za javnost, objava informacij v medijih
Na postavki se evidentirajo stroški odnosov z javnostjo in sicer stroški novinarskih konferenc ter snemanj in
predvajanj številnih občinskih in ostalih prireditev. Iz postavke se krijejo tudi stroški objav na internih straneh
dveh lokalnih televizij in razne objave ter obvestila na radijskih postajah.
V letu 2019 se je porabilo 86,8% razpoložljivih sredstev, kar pomeni nominalno 6.075,43 eur.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
PP040321 – Pokroviteljstvo župana
Sredstva s postavke, v zagotovljeni višini 12.133,33 eur se prispevajo kot donacije neprofitnim organizacijam
ali fizičnim osebam za lažjo izvedbo posameznih večjih prireditev in programov.
V letu 2019 so se sredstva porabila v višini 11.928,33 eur.
PP040323 – Sprejem najuspešnejših devetošolcev
Župan Občine Gornja Radgona vsako leto sprejme najuspešnejše učence osnovnih in glasbenih šol v Občini
Gornja Radgona, ki v šolskem letu nadvse uspešno zaključijo devetletno šolanje in dosegajo posebne uspehe.
Za stroške, nastale v zvezi izvedbe sprejema, je bilo v letu 2019 zagotovljenih sredstev v višini 1.700,00 eur in
porabljenih sredstev v višini 1.432,69 eur. Sredstva so se porabila za snemanje in predvajanje sprejema
(244,00 eur), pogostitev (122,14 eur), tiskanje priznanj (220,00 eur), fotografiranje (151,51 eur), cvetlični
aranžma (290,00 eur) in nakup knjig (405,04 eur).
PP040325 – Dan prostovoljstva
Občina Gornja Radgona je na podlagi Javnega natečaja za podelitev priznanj župana na področju
prostovoljstva v Občini Gornja Radgona, v letu 2019 že četrto leto podelila priznanja prostovoljcem. Sredstva
v višini 532,24 eur so se namenila za stroške, nastale v zvezi prireditve ob dnevu prostovoljstva:
- tisk in oblikovanje priznanj- 206,18 eur,
- reprezentanco (slaniki in radgonska penina)- 109,06 eur,
- aranžma in cvetje- 95,00 eur,
- prispevek Združenju Slovenske filantropije- 122,00 eur.
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3000 – NADZORNI ODBOR
Proračunskemu uporabniku »Nadzorni odbor« je bilo za delovanje v letu 2019 zagotovljenih 9.235,76 eur.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
PP020310 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona
V proračunu za leto 2019 smo za dejavnost nadzornega odbora porabili sredstva v višini 5.923,57 eur za
izplačilo sejnin v višini 5.809,07 eur in gostinske storitve v višini 114,50 eur.

4000 – OBČINSKA UPRAVA
Proračunskemu uporabniku »Občinska uprava« je za delovanje v letu 2019 bilo zagotovljenih 9.676.969,98
eur. Porabilo se je 80,5% razpoložljivih sredstev, kar nominalno pomeni 7.789.436,85 eur.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
PP020202 - Stroški bančnih storitev - provizija bank
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o vodenju enotnega zakladniškega računa občine, št. 35.40-0475-29/12-NZ z dne 11.09.2012,
sklenjena z Ministrstvom za finance, Upravo Republike Slovenije za javna plačila
- 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
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).
Za obravnavani namen smo v letu 2019 zagotovili in porabili sredstva v višini 8.921,00 eur in sicer za plačila
nadomestil za vodenje računa NLB in plačilo bančnih storitev.

PP020206- Provizija za nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba z javnim podjetjem Komunala Radgona, d.o.o., št. 188/2006-P
Na podlagi pogodbe plačujemo podjetju Komunala Radgona, d.o.o., 3% provizijo za nakazilo okoljske
dajatve.
V proračunu za leto 2019 smo zagotavljali za ta namen sredstva v višini 4.199,76,00 eur.
Poravnali smo situacije obračunane za obdobje od november 2018 do oktober 2019 in porabili sredstva v
višini 4.167,96 eur, kar pomeni 99,2% realizacijo.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
PP020311 - Stroški notranje revizije proračuna občine
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.
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V proračunu za leto 2019 smo za tovrstni namen zagotovili in porabili sredstva v skupni višini 5.560,00 eur za
izvedbo revizije in izvedbo ocene tveganj in pripravo štiriletnega in letnega načrta dela.

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
03029002 – Mednarodno sodelovanje občin
PP030291 – Projekt City Cooperation 2
V proračunu 2019 smo na postavki zagotovili sredstva v višini 30.000,00 eur za izvajanje projekta City
Cooperation II, katerega osrednji cilj je povečati sodelovanje med sodelujočimi 24 mesti (8 avstrijskih, 9
slovenskih in 7 madžarskih).
V letu 2019 smo na podlagi zahtevkov JZ PORA, porabili vsa razpoložljiva sredstva.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04029001 – Informacijska infrastruktura
PP040201 – Prostorski informacijski sistem
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o zagotavljanju storitev Prostorski informacijski sistem občine, št. 1/2018-P, z dne
10.01.2018, sklenjena s podjetjem Realis, d.o.o.,
V okviru planirane postavke namenjamo sredstva za vzdrževanje PISO – prostorskega informacijskega
sistema občine in sredstva za tekoče vzdrževanje in posodobitve prostorskega informacijskega sistema.
V proračunu za leto 2019 smo za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalniške storitve
zagotovili in porabili sredstva v skupni višini 9.950,96 eur.

04029002 – Elektronske storitve
PP040292 – Uradna spletna stran občine
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju spletnega informacijskega sistema, št. 214/2009-P z
dne 22.05.2009, sklenjena s podjetjem Arctur, d.o.o.
V letu 2019 smo sredstva v višini 1.172,86 eur zagotovili za tekoče vzdrževanje spletne strani ali natančneje
za gostovanje spletnih strani v obdobju od december 2018 – november 2019 (1.156,56 eur) ter podaljšanje
registracije domene (16,30 eur).

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti
PP040318 – Izdaja občinskega glasila
V letu 2019 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi izdajanja občinskega glasila. Temeljni cilj in naloga glasila je
skrb za obveščanje občanov o vseh pomembnih dokončanih ali še nedokončanih investicijah, o javnih razpisih
v občini ter obveščanje o kulturnih in drugih dogajanjih. Iz proračunske postavke se pokrivajo neposredni
stroški, vezani na izdajo občinskega glasila.
Sredstva na postavki so se zagotovila v višini 2.242,26 eur in se porabila v višini 2.097,38 eur za oblikovanje
občinskega glasila (1.862,79 eur) in poštne storitve (234,59 eur).

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
040396 – Stroški praznovanja dneva reformacije
Postavka zajema stroške, ki so potrebni za izvedbo prireditve ob praznovanju dneva reformacije, dne
31.oktobra. Občina pomaga pri sofinanciranju prireditve, ki ga pripravi protestantsko društvo.
V letu 2019 se sredstva niso porabila.
040398 – Komemoracija
Postavka v višini 985,00 eur zajema stroške, ki so potrebni za izvedbo komemoracije ob Dnevu mrtvih pri
spomeniku NOB v Gornji Radgoni ter za sveče in cvetje (ikebane in vence) za grobove in spomenike.
Komemorativno svečanost pripravi Združenje borcev za vrednote NOB.
Sredstva so se porabila v višini 600,00 eur za izvedbo ozvočitve in nabavo sveč, lovorjevega venca ter
aranžma.
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
PP040304 - Pravno zastopanje občine
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o opravljanju odvetniških storitev, št. 518/2018-P, z dne 18.12.2018, sklenjena z Iztok Drozdekodvetnik
Postavka zajema stroške pravnega zastopanja občine v raznih pravdnih postopkih.
V proračunu za leto 2019 smo za ta namen zagotavljali in porabili sredstva v višini 31.942,32 eur. Porabili
smo jih za
- pravno svetovanje v zvezi Uredbe o varovanju osebnih podatkov- 244,00 eur,
- pravno svetovanje v zvezi izvedbe javnih naročil- 4.721,40 eur,
- odvetniške storitve -24.680,72 eur in
- povrnitev pravdnih stroškov- 2.296,20 eur.

PP040313 – Zavarovalne premije
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba za izvajanje storitev zavarovanja premoženja Občine Gornja Radgona, javnih zavodov
in krajevnih skupnosti, št. 21/2019-P z dne 29.01.2019, sklenjena z Zavarovalnico Sava
- Zavarovalne police Zavarovalnice Sava
- Zavarovalna polica Zavarovalnice Triglav
Proračunska postavka združuje vsa sredstva, namenjena za zavarovanje vsega premoženja Občine Gornja
Radgona, razen tistega, ki je dano v upravljanje javnim zavodom in premoženja krajevnih skupnosti.
Gre za požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki, zavarovanje elektronike, strojelomno zavarovanje,
zavarovanje vlomske tatvine in ropa, zavarovanje stekla, zavarovanje pred odgovornostjo ter zavarovanje
pravne zaščite.
V proračunu 2019 so bila za našteta zavarovanja zagotovljena in porabljena sredstva v skupni višini 16.059,10
eur.

PP040327 – IC Mele
Že znani projekt, ki je v fazi realizacije, je nakup in opremljanje zemljišč v industrijski coni Mele GR 53. V
letu 2019 smo za nakup zemljišč zagotovili sredstva v višini 215.001,53 eur in jih porabili v višini 69.914,54
eur.

PP040328 – Nakup zemljišč
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Kupoprodajna pogodba, št. 270/2018-P z dne 10.06.2019
Sredstva v višini 12.333,03 eur so se zagotovila za nakup raznih zemljišč. Tekom leta se je v povezavi s
prispelimi vlogami strank, zaradi usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim ali zaradi nepredvidenih
okoliščin pojavila potreba po nakupu zemljišč, ki se nahajajo v lasti privatnih ali pravnih oseb.
Sredstva so se porabila v višini 1.525,00 eur.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
PP060101 - Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave
Iz planirane postavke se pokrivajo stroški članarin, ki jih plačujemo Skupnosti občin Slovenije in Združenju
športnih centrov Slovenije.
V proračunu za leto 2020 smo za omenjene članarine zagotovili in porabili sredstva v višini 1.635,36 eur.
Sredstva smo porabili za članarine Skupnosti občin Slovenije v višini 1.285,36 eur in članarine Združenju
športnih centrov Slovenije v višini 350,00 eur.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti
PP110215 – LAS Prlekija
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine Prlekija z dne 29.10.2015
Občina Gornja Radgona je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine (LAS) za območje Prlekije. Za
izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije, se v obdobju 2014-2020 pričakujejo
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sredstva iz evropskih virov ob ustrezni zagotovitvi sredstev lokalne skupnosti, zasebne in civilne iniciative. S
planiranimi letnimi sredstvi Občine Gornja Radgona se zagotavlja finančni del, s katerim bomo omogočili
nosilcem razvoja podeželja naše občine v tem obdobju koriščenje evropskih sredstev iz naslova ukrepov
CLLD.
Za ta namen smo v letu 2019 planirali sredstva v višini 4.261,00 eur in jih v celoti porabili za izvedene
aktivnosti v letu 2019.

06039001 - Administracija občinske uprave
V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih ter premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja. Materialni stroški – izdatki za blago in storitve so namenjeni za plačilo
dobavljenega blaga in opravljenih storitev, ki jih potrebuje za delo občinska uprava.

PP060301 - Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009)
V postavki so v skladu in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju načrtovane plače, regres za letni
dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, sredstva za
delovno uspešnost, jubilejne nagrade, prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja.
V proračunu za leto 2019 so bila za ta namen zagotovljena sredstva v višini 822.554,07 eur in porabljena v
višini 757.119,10 eur.
Sredstva smo porabili za izplačila plač za obdobje od december 2018 do november 2019.

PP060303 - Materialni stroški - občinska uprava
Zakonska oz. druge pravne podlage:
-

Pogodba o poslovnem najemu dveh fotokopirnih strojev, št. 81/2015-P, z dne 02.04.2015, podpisana s pravno osebo
Roman Gril, s.p.,
Pogodba o vzdrževanju programske opreme za vodenje poslovanja občine, št. 84/2019-P z dne 06.12.2018,
sklenjena s podjetjem CADIS, d.o.o.,
Pogodba o poslovnem sodelovanju- mobilna telefonija, št. 162/2016-P z dne 18.04.2016, Telekom Slovenije, d.d.,
Naročniška pogodba za telekomunikacijske storitve v stavbi Občine, št. 182/2016-P z dne 25.04.2016, Telemach,
d.o.o.,
Neposredna pogodba za storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov, št. 126/2019-P z dne 17.05.2019, A1
Slovenija, d.d.,
Zakon o RTV,
Pogodba za prenos signala alarma sistema tehničnega varovanja, št. 02/2006-P z dne 12.05.2005, sklenjena s
podjetjem Sintal Maribor, d.d.,
Pogodba za redni servisni pregled in vzdrževanje sistema za objekt Občina Gornja Radgona, št. 03/2006-P z dne
01.01.2012, Sintal Maribor, d.d.,
Pogodba za izvajanje GJS zbiranja komunalnih odpadkov, št. 02/2017-P z dne 31.03.2017, Komunala Radgona,
d.o.o.
Pogodba o najemu in servisiranju čistilnih preprog, št. 28/2016-P z dne 19.01.2016, podpisana s podjetjem
Salesianer Miettex Periteks, d.o.o.
Pogodba o izvajanju obhodne službe, št. 399/2015-P z dne 23.10.2015, podpisana s podjetjem Sintal Maribor, d.o.o.
Neposredna pogodba o opravljanju storitev zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski
obliki, št. 332/2017-P z dne 21.09.2017, podpisana s podjetjem Pošta Slovenije, d.o.o.
Neposredna pogodba za izvajanje poštnih storitev, št. 56/2019-P z dne 31.01.2019, sklenjena s Pošto Slovenije,
d.o.o.
Pogodba za uporabo sistema eJN za leto 2019, št. 12/2019-P z dne 08.01.2019, podpisana s podjetjem JHP, d.o.o.
Pogodba o sistemski podpori in vzdrževanju računalniške opreme, št. 161/2016-P z dne 08.04.2016, sklenjena s
podjetjem Pronid, d.o.o.
Pogodba o vzdrževanju informacijskega sistema Doksis, št. 216/2009-P z dne 21.05.2009, sklenjena s podjetjem
Comland, d.o.o.,
Posamični okvirni sporazum o dobavi električne energije, št. 73/2019-P z dne 18.02.2019, sklenjen s podjetjem
Energija plus, d.o.o.,
Pogodba o povezavi na podatkovno komunikacijsko omrežje HKOM, št. 5/2011-P z dne 05.01.2011, sklenjena z
MJU

Na postavki se evidentirajo materialni stroški, ki so potrebni za redno delovanje občinske uprave, občinskega
sveta, župana in nadzornega odbora (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve
varovanja zgradb in prostorov, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, računalniške storitve, izdatki za
reprezentanco, drugi splošni in posebni material in storitve, stroški električne energije, poraba kuriv in stroški
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ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, internet, poštnina in kurirske storitve,
dnevnice za službena potovanja v državi, stroški prevoza v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske in
druge opreme, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih,
dajatve na področju odmernih odločb FURS).
V proračunu za leto 2019 so bila za ta namen zagotovljena sredstva v skupni višini 93.806,31 eur. V letu 2019
smo jih porabili v višini 88.188,11 eur, kar pomeni 94,0% realizacijo. Sredstva smo porabili za nabavo
pisarniškega materiala in storitev, nabavo čistilnega materiala in storitev, storitev varovanje zgradbe občinske
uprave, časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, računalniške storitve, reprezentanco (voda, kava,
mleko, sladkor,..), drugi splošni material in storitve (RTV prispevek, poslovna storitev Petrol in MOL),
povračilo stroškov za parkiranje na službenih poteh, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja,
voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve,
dnevnice za službena potovanja v državi, stroški prevoza v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
(vzdrževanje računalniške programske opreme za vodenje poslovanja podjetja, vzdrževanje informacijskega
sistema DOKSIS, vzdrževanje programa za vodenje potnih nalogov ALEA, povezava na podatkovno
komunikacijsko omrežje HKOM, sistemska podpora in vzdrževanje računalniške opreme, osveževanje
podatkov GURS), druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem dveh fotokopirnih strojev in najem
čistilnih preprog), stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, dajatve na področju odmernih odločb FURS in
vodno povračilo.

PP060321- Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o varnosti in zdravja pri delu,
- Zakon o varstvu pred požarom
Na proračunski postavki smo v letu 2019 z vrednostjo 5.984,00 eur zagotovili sredstva za izvajanje strokovnih
del na področju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva ter izvajanje storitev v zvezi zagotavljanja
zdravja na delovnem mestu.
Porabili smo sredstva v skupni višini 5.588,06 eur, in sicer za:
- izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu v obdobju december 2018 –
november 2019 – 1.677,50 eur,
- opravljanje zdravniških pregledov zaposlenih – 780,96 eur in
- zagotavljanje zdravja na delovnem mestu- 3.129,60 eur.

PP060322- Občinska blagajna
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o izvajanju plačil v občinski blagajni, št. 98/2017-P z dne 21.04.2017, sklenjena z Deželno Banko
Slovenije, d.d.
V proračunu za leto 2019 smo s sredstvi zagotovljenimi na obravnavani postavki, občanom občine Gornja
Radgona omogočili plačevanje določenih položnic brez provizije.
V obdobju od november 2018 do september 2019 je bilo vplačanih 23.616 položnic, zaradi česar so nastali
skupni stroški v skupni višini 11.916,70 eur.

PP060327- Notranja pravila
Na postavki so zagotovljena sredstva v višini 3.050,00 eur za uvedbo notranjih pravil in pripravo
dokumentacije Virtuo d.o.o., v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Sredstva se v letu 2019 niso porabljala.
PP060328- Varstvo osebnih podatkov
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o svetovalnih storitvah, št. 198/2018- P z dne 23.05.2018, sklenjena s podjetjem Intelektum,
Maribor
Sredstva v višini 3.000,00 eur se zagotavljajo za izvajanje storitev varstva osebnih podatkov, ki jih določa
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in poslovnem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR). V skladu z veljavno zakonodajo ima Občina
Gornja Radgona imenovanega pooblaščenca varstva osebnih podatkov. V skladu z veljavno pogodbo o
svetovalnih storitvah je imenovan pooblaščenec varstva, kateri izvaja analize stanja skladnosti poslovanja
občine in evidence na področju varstva osebnih podatkov ter naloge v skladu s pogodbo o svetovanju
storitvah.
V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 2.684,00 eur in sicer za opravljanje storitev v obdobju od november
2018 do oktober 2019.
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
PP060307 - Nakup opreme
Znesek nakupa opreme za občinsko upravo je načrtovan v Načrtu nabav v občinski upravi Občine Gornja
Radgona. Za nakup opreme smo v letu 2019 namenili sredstva v višini 12.922,09 eur. Porabili smo jih 97%
oziroma 12.536,29 eur, in sicer za :
- nakup pisarniškega pohištva (ognjevarna omara, stoli, pisalni mizi in pisarniška omara)- 5.699,44 eur,
- nakup strojne računalniške opreme- 2.444,85 eur,
- nakup licenčne programske opreme- 4.392,00 eur.

PP060308 – Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinske stavbe
V letu 2019 smo za namene zagotavljanja investicijskega in tekočega vzdrževanja, zagotovili sredstva v višini
21.717,62,00 eur.
Porabili smo jih v višini 17.489,37 eur, kar pomeni 80,5% realizacijo. Sredstva smo porabili za:
- nakup raznega manjšega potrošnega materiala in opravljanje manjših storitvenih del- 1.268,01 eur,
- čiščenje poslovnih prostorov- 11.291,20 eur,
- servisiranje gasilnih aparatov in klimatske naprave- 2.649,20 eur,
- plačilo po podjemni pogodbi- 1.431,93 eur,
- inštalaterska dela- 849,03 eur.

PP060323 – Stroški službenih vozil
V letu 2019 smo na postavki zagotovili sredstva v višini 6.065,00 eur in sicer za stroške, povezane z uporabo
službenih vozil. V letu 2019 smo porabili 78,3% zagotovljenih sredstev, kar pomeni 4.750,29 eur za :
- opravljene poslovne storitve podjetja MOL in Petrol- 7,74 eur,
- goriva za prevozna sredstva- 2.063,87 eur,
- vzdrževanje službenih vozil (pranje, premontaža gum, servis)- 506,64 eur,
- popravilo službenih vozil- 561,17 eur,
- pristojbine za registracijo vozil- 219,39 eur,
- zavarovalne premije za vozila- 1.251,57 eur in
- stroški nakupa vinjet- 139,91 eur

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
PP070301 - Civilna zaščita
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- - Pogodba o opravljanju storitev za potrebe sistema zaščite in reševanja, št. 195/2019-P z dne 11.06.2019
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v občini Gornja Radgona
Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega štaba Civilne zaščite, za usposabljanje enot in
služb CZ. Občina je dolžna vzdrževati tudi javno zaklonišče +200 zakloniščnih mest na Mladinski ulici 14 v
G. Radgoni. 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.
Za civilno zaščito smo v letu 2019 namenili sredstva v skupni višini 23.441,44 eur in jih porabili v višini
23.061,56 eur, kar predstavlja 98,4% realizacijo.
Sredstva smo porabili za:
- prispevek za pripadnike civilne zaščite- 231,84 eur,
- nabava elektrod za AED aparat in baterij- 860,90 eur,
- intervencija zaradi pomanjkanja pitne vode- 94,76 eur,
- refundacijo plač usposabljanj- 811,00 eur,
- porabo električne energije v zaklonišču- 1.126,69 eur,
- dnevnice za službeno potovanje- 113,66 eur,
- stroške zavarovanja- 641,24 eur,
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uporabo prostorov skladišča za leto 2019- 1.800,00 eur,
stroške seminarjev- 1.613,40 eur,
stroške sejnin- 506,61 eur,
tekoči transfer RKS- območno združenje Gornja Radgona za opravljanje nalog zaščite, reševanja
in prve pomoči v občini Gornja Radgona- 1.500,00 eur,
sofinanciranje reševalne dejavnosti za leto 2018, tekoči transfer Kinološkemu društvu za
reševalne pse Maribor- 200,00 eur,
sofinanciranje nabave in postavitve konzolnega dvigala za potrebe spuščanja in dviganja
reševalnih čolnov v in iz Mure- 1.700,00 eur,
sofinanciranje usposabljanja in izvajanja dejavnosti Enote za reševanje na vodi in iz vode v letu
2019- 2.800,00 eur,
nakup potopne črpalke- 2.919,87 eur,
nakup električnega agregata- 5.763,57 eur,
nakup svetilke- 378,02 eur.

07039002 - Protipožarna varnost
PP070305 - Požarna varnost
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Odlok o javni gasilski službi v občini Gornja Radgona
- aneksi št. 13 k pogodbam o opravljanju lokalne gasilske javne službe v letu 2018, podpisani z vsemi
Prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini Gornja Radgona in Gasilsko zvezo Gornja Radgona,
- Pogodba o predplačilu sredstev za opravljanje lokalne gasilske javne službe v letu 2019, št. 127/2019-P z
dne 02.04.2019, Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,
- Pogodba o servisiranju, polnjenju in testiranju ročnih in prevoznih gasilnih aparatov ter pregledu in
testiranju hidrantnega omrežja, št. 255/2015-P z dne 29.09.2015, Gasilska zveza Gornja Radgona,
- Pogodba o predplačilu sredstev za opravljanje lokalne gasilske javne službe v letu 2019, št. 80/2019-P z
dne 12.03.2019, Gasilska zveza Gornja Radgona,
V letu 2019 smo na postavki zagotovili in porabili sredstva v višini 142.524,28 eur.
Sredstva so bila porabljena za :
- transfere gasilskim društvom in gasilski zvezi na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju opravljanja
lokalne gasilske javne službe- 142.495,99 eur,
- servis gasilnika- 28,30 eur.

PP070315 – Projekt »Co-operation (projekt gasilci: SLO-AUT)
Na obravnavani postavki so sredstva v višini 15.651,03 eur zagotovljena za projekt v okviru čezmejnega
programa SLO-AUT, katerega cilj je obnova strehe na gasilskem domu Gornja Radgona, nabava opreme za
gasilce, vzpostavitev učno-reševalnega centra v Gasilskem domu Gornja Radgona in okrepitev sodelovanja
med deležniki na področju obvladovanja tveganj in priprava ter uveljavitev ustrezne pravne podlage za skupno
reševanje na obeh straneh meje.
Sredstva se v letu 2019 niso porabljala.

PP070326 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave hidrantov
Sredstva v višini 20.000,00 eur so namenjena obnovi in zamenjavi dotrajanih hidrantov na javnem
vodovodnem omrežju. V letu 2019 so se porabila v višini 16.504,83 eur

PP070327 – Sofinanciranje obnove voznega parka občinskega gasilskega centra
Gasilska avtolestev, ki jo je pred 10 leti nabavilo Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona, je od leta
2018 zaradi okvare na elektroniki, katere ni več mogoče popraviti, operativno neuporabna. Ker so na območju
občine Gornja Radgona visoki objekti, za katere reševanje iz njih je brez avtolestve nemogoče, se je PGD
Gornja Radgona odločilo, da v pristopi k nabavi gasilske avtolestve preko lizinga. Občinski svet Občine
Gornja Radgona je na 25. redni seji sprejel sklep, da se PGD Gornja Radgona v obdobju 10 let v proračunu
nameni 35.000,00 EUR letno za izvedbo obnove voznega parka, med katerega spada tudi avtolestev.

PP070329 – Sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Ivanjševci
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju nabave gasilskega vozila, št. 177/2019-P z dne 11.06.2019, Prostovoljno
gasilsko društvo Ivanjševci
V letu 2019 je praznovalo Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjševci 80. obletnico delovanja in v sklopu tega
jubileja želijo zamenjati dotrajano gasilsko orodno vozilo, nabavljeno v letu 1999.
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V skladu s Programom nabave gasilskih vozil v občini Gornja Radgona za obdobje 2019 – 2023 se je
pristopilo k nabavi gasilskega vozila za prevoz moštva ter gasilske prikolice za orodje. Sredstva v višini
20.000,00 eur so bila v celoti porabljena.

PP070330- Obnova gasilskega vozila
Postavka se je v proračun 2019 dodala z vrednostjo 30.012,00 eur in sicer za popravilo in obnovo
gasilskega vozila, ki do nabave gasilske avto lestve delno nadomešča minimalno posredovanje ob
reševanju iz višjih objektov ter posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Sredstva so se v celoti
porabila.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
08029001 - Prometna varnost
PP080201 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
S sredstvi 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) ter nabavlja različen preventivni material
(rutice, kresničke, odsevni trakovi, brošure,..). Vse aktivnosti v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu so namenjene za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, predvsem otrok in mladine.
V letu 2019 smo za te namene zagotovili sredstva v višini 5.000,00 eur in jih porabili v višini 3.658,32 eur za :
- gostinske storitve- 207,15 eur,
- nakup materiala za evropski teden mobilnosti- 705,45 eur,
- nakup odsevnih jopičev in dežnih pelerin- 696,32 eur,
- izvedba programa »Kolesarčki«- 1.549,40 eur,
- sofinanciranje aktivnosti na področju zagotavljanja prometne varnosti šoloobveznih otrok in občanov500,00 eur.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001 - Povečanje zaposljivosti
PP100303- Javna dela- JP Komunala Radgona
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela, sklenjena med Zavodom RS za zaposlovanje,
Občino Gornja Radgona kot naročnikom javnih del in JP Komunala Radgona, d.o.o., kot izvajalcem
javnih del, št. 18/2019-P z dne 24.12.2018
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela, sklenjena med Zavodom RS za zaposlovanje,
Občino Gornja Radgona kot naročnikom javnih del in JP Komunala Radgona, d.o.o., kot izvajalcem
javnih del, št. 538/2018-P z dne 27.12.2018
- Zakon o urejanju trga dela
Pod to postavko so predvideni stroški plač, prevozov, regresa za malice in dopust ter materialni stroški za
izvedbo programov v okviru izvajanja javnih del, katerih izvajalec je JP Komunala Radgona d.o.o..
Na podlagi pogodbe, sklenjene za leto 2019, je javno podjetje Komunala Radgona, d.o.o. v prvem polletju
izvajalo program javnega dela z dvema udeležencema z II. ravnjo strokovne izobrazbe oziroma
usposobljenosti in tremi udeleženci s III. ravnjo strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti v programu z
nazivom »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest«.
Za ta namen smo zagotovili sredstva v skupni višini 23.000,00 eur in jih porabili v višini 15.555,48 eur, kar
predstavlja 67,6% realizacijo.

PP100304- Javna dela- zavodi in društva
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbe o izvajanju programa javnega dela, sklenjene med Zavodom RS za zaposlovanje, Občino
Gornja Radgona kot naročnikom javnih del in zavodi ter društvi, kot izvajalci javnih del
- Zakon o urejanju trga dela
Na tej postavki so predvideni stroški za sofinanciranje plače, izplačilo regresa za dopust ter razlika prispevka
za socialno varnost do minimalne plače za izvajalce, ki vključujejo v programe javnih del brezposelne osebe
iz območja občine Gornja Radgona.
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Na podlagi pogodb, sklenjenih z Zavodom RS za zaposlovanje, so se v letu 2019 izvajala javna dela v
naslednjih ustanovah:
- VDC Murska Sobota z enim udeležencem s V. ravnjo strokovne izobrazbe, za katerega je sklenjena
pogodba za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019;
- Zavod za kulturo, turizem in promocijo z enim udeležencem s VI. ravnjo strokovne izobrazbe za
obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019;
- Dom starejših občanov Gornja Radgona, d.o.o. z dvema udeležencema z II. ravnjo strokovne izobrazbe
in eno osebo s IV. ravnjo strokovne izobrazbe. Z vsemi udeleženci je pogodba sklenjena za obdobje od
01.01.2019 do 31.12.2019;
- Gasilska zveza Gornja Radgona z enim udeležencem z II. ravnjo strokovne izobrazbe oziroma
usposobljenosti, za katerega je sklenjena pogodba za obdobje od 01.01.2019-31.12.2019;
- OŠ Gornja Radgona s petimi udeleženci in sicer štirimi udeleženci s V. ravnjo strokovne izobrazbe
oziroma usposobljenosti, enim udeležencem s VII. ravnjo strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti
in enim udeležencem s IV. ravnjo strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti. Z vsemi udeleženci so
pogodbe podpisane za obdobje od 01.01.2019 - 30.06.2019 ter od 01.09.2019 do 31.12.2019;
- Zavod VITICA z enim udeležencem s VII. ravnjo strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti, s
katerim je podpisana pogodba za obdobje od 01.01.2019 – 31.12.2019;
- Rdeči križ Slovenije- Območno združenje Gornja Radgona z enim udeležencem in sicer z II. ravnjo
strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti, za katerega je podpisana pogodba od 01.01.2019 do
31.12.2019.
V proračunu 2019 smo zagotovili sredstva v skupni vrednosti 42.000,00 eur in jih porabili v vrednosti
30.444,12 eur, kar predstavlja 72,5% realizacijo.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
PP110216- Skupni programi kmetijstva- razpis
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93/2015)
Na podlagi Pravilnika se vsako leto objavi javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona, upravičenci pa so kmetijska gospodarstva, ki ležijo na
območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev.
V letu 2019 smo za obravnavani razpis namenili sredstva v višini 35.000,00 in jih porabili v višini 27.593,79
eur. Sredstva so se izplačala 9 fizičnim osebam oziroma gospodinjstvom, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo.

PP110217- Drugi programi v kmetijstvu
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.
Za obravnavano smo v letu 2019 zagotovili in porabili sredstva v skupni višini 5.027,15 eur.

PP110219- Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Gornja Radgona
V pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so 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.
Za strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev smo v letu 2019 zagotovili in porabili
sredstva v skupni višini 7.000,00 eur za sofinanciranje programov Čebelarskega društva Negova,
Čebelarskega društva Peter Dajnko Gornja Radgona, Društva podeželskih žena Gornja Radgona, Društva
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vinogradnikov radgonsko-kapelskih goric, Prašičerejskega društva Radgona, Rejskega društva za lisasto
pasmo Gornja Radgona, Ribiške družine Radgona in Združenja za medsosedsko pomoč- strojni krožek Gornja
Radgona.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
PP110330 - Varovanje živali - veterinarske storitve
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/2004)
- Pogodba o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali, št. 327/2008-P z dne 07.07.2008,
sklenjena z zavetiščem Mala hiša Tešanovci
- Pogodba o sofinanciranju zaposlitve dveh oseb za skrb malih živali na območju občine, št. 51/2019-P z
dne 06.02.2019
Občina Gornja Radgona ima za primere najdenih živali v zavetišču Mala hiša Tešanovci najeta dva boksa, za
katera plačuje mesečno najemnino. Za vsako prijavljeno najdeno žival na območju občine, pa mora plačati vse
stroške, ki zajemajo odlov živali, kilometrino dveh veterinarjev, oskrbo živali do predaje najdenemu lastniku
ali do evtanazije. V postavko so zajeti tudi stroški za donacijo Društvu za zaščito živali, ki nemalokrat poskrbi
za oskrbo zapuščenih in najdenih živali v občini.
Na obravnavani postavki so v letu 2019 zagotovljena sredstva v višini 10.386,56 eur. Porabili smo 7.146,01
eur in sicer 4.322,64 eur za najem dveh boksov, 630,25 eur za oskrbo živali ter 2.193,12 eur za delovanje
Društva za zaščito živali Pomurja.

PP110332 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Zakonska oz. druge pravne podlage:

-

Zakon o divjadi in lovstvu
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 65/11)
Občine letno od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejmemo del koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jim pripada po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov).
Sredstva občina mora koristiti kot namenske prejemke in izdatke za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v
naravne vire.
Za leto 2019 smo za obravnavani namen zagotovili sredstva v višini 2.100,00 eur. S sredstvi v višini 1.484,25
eur smo poravnali obveznosti po razpisu iz leta 2019. Sredstva sta prejeli Lovska družina Gornja Radgona in
Lovska družina Negova.

PP110333 – Program za živinorejce
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju analize mleka, št. 16/2018-P z dne 25.01.2018, sklenjena s KGZS- Zavod
MS
V proračunu za leto 2019 se je znesek v višini 4.800,00 eur zagotovil za sofinanciranje analiz o brejosti krav v
letu 2019. Sredstva so bila porabljena v višini 3.458,70 eur.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
PP130206 – Vzdrževanje mestnih ulic in prometne signalizacije
Mestne ulice v Gornji Radgoni večinoma vzdržuje JP Komunala Radgona d.o.o.
Letno vzdrževanje zajema krpanje udarnih jam, manjša popravila na kanalih in robnikih, popravila posedkov
pločnikov in javnih površin, košnjo bankin, postavitev vertikalne prometne signalizacije in barvanje
horizontalne prometne signalizacije in druga manjša vzdrževalna dela.
Stroški zimske službe zajemajo predvsem pluženje in posipavanje javnih površin in mestnih ulic, ročno
čiščenje snega, posip in odstranjevanje posipnega materiala, dežurstvo in ostala nujno potrebna dela
(odstranitev podrtih dreves,…).
V letu 2019 smo na postavki zagotovili sredstva v skupni višini 105.041,44 eur, in sicer 74.338,01 eur za letno
vzdrževanje ter 26.500,00 eur za zimsko vzdrževanje.
Porabili smo 25.726,16 eur za stroške zimske službe, nastale v obdobju od november 2018 do marec 2019 in
74.314,62 eur za stroške letne službe, nastale v obdobju od november 2018 do oktober 2019.
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PP1302071- Vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije
V Občini Gornja Radgona je kategoriziranih 60.822 m lokalnih cest, katere v večini vzdržuje JP Komunala
Radgona d.o.o.
Letno vzdrževanje zajema izkop jarkov, odrez bankin, košnjo trave ob cestah, krpanje udarnih jam, sanacijo
manjših posedkov, popravilo propustov, gradnjo novih propustov, izvedbo betonskih kanalet, izvedbo cestnih
robnikov, postavitev odbojnih varnostnih ograj, postavitev vertikalne prometne signalizacije, barvanje
horizontalne prometne signalizacije.
Zimska služba obsega postavitev in odstranitev snežnih kolov, pregledniško službo, dežurstvo, pluženje in
posipavanje cest.
V letu 2019 smo za vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije zagotovili sredstva v skupni višini
180.010,28 eur, in sicer 136.522,95 eur za letno vzdrževanje in 43.487,33 eur za zimsko vzdrževanje.
Porabili smo 126.437,86 eur za opravljeno letno vzdrževanje v obdobju od november 2018 do oktober 2019 in
26.228,00 eur za opravljeno zimsko vzdrževanje v obdobju november 2018 do april 2019.

PP1302072- Vzdrževanje javnih poti, nekategoriziranih cest in prometne signalizacije
Zakonska oz. druge pravne podlage:

- Pogodbeno razmerje s podjetjem Komunala Radgona, d.o.o
V Občini Gornja Radgona je kategoriziranih 138.443 m javnih poti, od tega jih je še 59 km v makadamski
izvedbi.
Občinske javne poti in nekategorizirane poti do nekaterih domačij (pot občinska last) v večini vzdržuje JP
Komunala Radgona d.o.o.
Letno vzdrževanje zajema grediranje makadamskih cest, po potrebi navoz gramoza, izkop jarkov, odrez
bankin, košnjo trave ob cestah, krpanje udarnih jam, sanacijo manjših posedkov, popravilo propustov, gradnjo
novih propustov, izvedbo betonskih kanalet, izvedbo cestnih robnikov, postavitev odbojnih varnostnih ograj,
postavitev vertikalne prometne signalizacije, barvanje horizontalne prometne signalizacije.
Zimska služba obsega postavitev in odstranitev snežnih kolov, pregledniško službo, dežurstvo, pluženje in
posipavanje cest. Zajeta so tudi pluženja nekaterih gozdnih cest in nekategoriziranih cest do posameznih
krajanov.
V letu 2019 smo na postavki zagotovili sredstva v skupni višini 298.427,33 eur, in sicer za letno vzdrževanje
193.140,53 eur in za zimsko vzdrževanje 105.286,80 eur. Porabili smo sredstva v višini 186.819,71 eur za
opravljeno letno vzdrževanje v obdobju od november 2018 do oktober 2019 in 61.258,38 eur za opravljeno
zimsko vzdrževanje v obdobju od november 2018 do april 2019.

PP130208- Tekoče vzdrževanje gozdnih cest
Dela, ki se opravljajo na gozdnih cestah so gramoziranje, grediranje, košnja, popravilo propustov,…
V letu 2019 smo za tekoče vzdrževanje gozdnih cest zagotovili in porabili sredstva v višini 33.205,35 eur.

PP1302122- Javna snaga
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 za najem in vzdrževanje mobilnih WC kabin za leti 2017 in 2018, št. 7/2017-P z dne
16.01.2017, sklenjena z Mirko Vogrinec, s.p.
- Pogodba o najemu nepremičnine za potrebe pokopališča, št. 427/2017-P z dne 12.03.2018, sklenjena
z Župnijo Negova
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,
- 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.
V letu 2019 smo za našteto zagotovili sredstva v višini 50.473,84 eur in jih porabili v višini 49.169,29 eur.

PP1302143 – Odkupi cest
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Kupoprodajna pogodba, št. 74/2019-P z dne 05.03.2019
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Sredstva v višini 15.000,00 eur se zagotavljajo za predvidene nakupe cest in odkupe določenih parcel, ki jih
potrebuje občina in so že zajete tako v tekočem, kakor tudi v prejšnjih potrjenih načrtih ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Gornja Radgona.
V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 800,00 eur za nakup kmetijskega zemljišča, ki predstavlja del
regionalne ceste 2.reda, ki vodi do vodarne Podgrad.

PP1302145 – Železniška infrastruktura
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Gradbena pogodba za izvedbo projekta »Obnova in vzpostavitev železniške infrastrukture ter
spremljajočih objektov v Gornji Radgoni«, št. 404/2018-P z dne 06.09.2018
V želji zagotovitve nemotenega prometa za pešce in kolesarje, se je izvedla gradnja brvi čez potok
Hercegovščak. Lokacija brvi je ob Cesti na stadion, ob obstoječem mostu, ker je na tem delu obstoječa cesta
(Cesta na stadion) precej ozka.
Na postavki smo zagotovili in porabili sredstva v višini 57.255,59 eur.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
PP1302100- Modernizacija LC 104082- Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Gradbena pogodba za modernizacijo občinske ceste, št. 406/2018-P z dne 12.09.2018, GMW, d.o.o.
V sklopu modernizacije LC 104082- Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh, se je izvedla razširitev ceste, izgradnja
potrebnih manjših opornih zidov zaradi razširitve ceste, ureditev odvodnjavanja meteornih voda.
V letu 2019 so se na postavki zagotovila sredstva v višini 50.000,00 eur in se porabila v višini 49.351,73 eur.
Sredstva so se porabila za :
- izvedeno rekonstrukcijo in adaptacijo v letu 2018 (III. začasna situacija in končna situacija)- 43.266,98
eur in
- opravljene geodetske storitve- 6.084,75 eur
PP1302109- Modernizacija JP 606402- Orehovski Vrh- domačija Mueller (odsek od asfaltirane javne poti
JP605521 do kmetije Kocbek)
Gre za modernizacijo javne poti v naselju Orehovski Vrh v dolžini cca. 220 m. Navedeni odsek ceste je bil v
zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano in neurejeno odvodnjavanje, težave s
prevoznostjo v zimskem času). Z modernizacijo se je izvedla preplastitev ceste z lokalno sanacijo posedkov in
neravnin ter ureditvijo odvodnjavanja ceste. Z modernizacijo se je povečala tudi prometna varnost na
obnovljenem odseku trase.
V letu 2019 so se na postavki zagotovila sredstva v višini 36.575,95 eur in se porabila v višini 26.165,59 eur
za izvedeno rekonstrukcijo in adaptacijo in opravljen investicijski nadzor.
PP1302113- Modernizacija JP 606931 Sp. Ivanjci- domačija Vogrin
Cesta poteka v delu naselja v Spodnjih Ivanjcih. Del ceste poteka v vzponu, kar predstavlja slabo prevoznost
predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo se je večina težav
odpravila. Izvedlo se je ustrezno odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in propusti.
Dolžina celotne ceste skupaj je 200 m.
V letu 2019 so se na postavki zagotovila in porabila sredstva v višini 2.050,85 eur za opravljene geodetske
storitve.
PP1302144 – Modernizacija občinske ceste JP605131 Plitvički Vrh- domačija Fras- Mlinarič
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Gradbena pogodba za modernizacijo občinske ceste, št. 407/2018-P z dne 12.09.2018, GMW, d.o.o.
Gre za modernizacijo javne poti od domačije Fras v Plitvičkem vrhu do ovinka pri hišni številki Plitvički vrh
46. V sklopu modernizacije obravnavane javne poti dolžine cca 250 m, se bo izvedla preplastitev in razširitev
ceste skupaj z asfaltno muldo in odvodnjavanjem meteornih voda.
V letu 2019 so se na postavki zagotovila in porabila sredstva v višini 15.195,27 eur za izvedeno rekonstrukcijo
in adaptacijo v letu 2018 (končna situacija) in opravljene geodetske storitve.
PP130302- Modernizacija JP 605641- Lastomerci-Geratič
Gre za modernizacijo javne poti v naselju Lastomerci proti domačiji Geratič v dolžini cca 460 m. Z
modernizacijo se je izvedla nova asfaltna prevleka, razširitev ceste, izgradnja potrebnih manjših opornih zidov
zaradi razširitve ceste, na novo se je uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se je povečala
prometna varnost na celotni trasi.
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V letu 2019 so bila za ta namen zagotovljena sredstva v višini 64.150,85 eur. Porabila so se v višini 55.783,30
eur za rekonstrukcijo in adaptacijo ter za investicijski nadzor.
PP130303- Modernizacija JP 606093- Sp. Ščavnica- domačija Zadravec
Cesta poteka v delu naselja v Spodnji Ščavnici ob novem večstanovanjskem bloku. Celotna cesta poteka v
vzponu, kar predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z
modernizacijo se je večina težav odpravila. Izvesti je bilo potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki,
kanaletami, muldami in propusti.
V letu 2019 so se na postavki zagotovila in porabila sredstva v višini 22,60 eur za opravljene geodetske
storitve.
PP130304- Modernizacija LK 105321 G. Radgona-Ulica Marije Rožman in krajevne ceste LK105331 G.
Radgona-Kajuhova ul.
Nadaljevanje oziroma podaljška navedenih dveh mestnih ulic v skupni dolžini cca 220 m, ob katerih je bilo v
zadnjih letih zgrajenih kar nekaj novih stanovanjskih hiš. V sklopu modernizacije se je izvedla nova asfaltna
prevleka z odvodnjavanjem novega vozišča ter prilagoditvijo na že zgrajeno meteorno kanalizacijo.
V letu 2019 so bila na postavki zagotovljena sredstva v višini 73.292,90 eur in porabljena v višini 66.726,45
eur za rekonstrukcijo in adaptacijo ter investicijski nadzor.
PP130305- Modernizacija JP 605471- Police-Zbigovci (od Kozar do Škrobar) in JP 605491 LastomerciZbigovci (od Škrobar do Vajs)
Gre za modernizacijo dveh med seboj povezanih odsekov javnih poti v naselju Zbigovci v skupni dolžini cca
2100 m. Navedena odseka ceste sta bila v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije,
poškodovano in neurejeno odvodnjavanje, tudi glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z
modernizacijo se je izvedla preplastitev ceste z lokalno sanacijo posedkov in neravnin ter ureditvijo
odvodnjavanja ceste. Z modernizacijo se je povečala prometna varnost na celotni trasi.
V letu 2019 so bila na postavki zagotovljena sredstva v višini 156.606,30 eur in porabljena v višini 149.412,42
eur za rekonstrukcijo in adaptacijo ter investicijski nadzor.
PP130306- Modernizacija JP 605831- Ločjak- Negovski Vrh in JP 605881 Ločki Vrh (Rajšpova kapela) do
domačije Klobasa
Gre za modernizacijo dveh odsekov javnih poti v naseljih Negovski Vrh, Ločki Vrh in Negova v skupni
dolžini cca 700 m. Navedena odseka ceste sta bila v zelo slabem stanju (različne deformacije, poškodovano in
neurejeno odvodnjavanje, tudi glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo se je
izvedla nova asfaltna prevleka, razširitev ceste in odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se je povečala
prometna varnost na celotni trasi.
V letu 2019 so bila na postavki zagotovljena sredstva v višini 91.367,80 eur in porabljena v višini 85.350,22
eur za rekonstrukcije in adaptacije ter investicijski nadzor.
PP130307- Modernizacija JP 606502- Lomanoše-domačija Šuman
Gre za modernizacijo javne poti v naselju Lomanoše proti domačiji Šuman v dolžini cca 130 m. Navedena
javna pot je še vedno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka z
razširitvijo ceste, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna
varnost na celotni trasi.
V letu 2019 so bila na postavki zagotovljena sredstva v višini 25.100,00. Sredstva niso bila porabljena.
PP130308- Modernizacija JP 606551- Zagajski Vrh- domačija Tomažič
Gre za modernizacijo javne poti v naselju Zagajski Vrh proti domačiji Tomažič v dolžini cca 150 m.
Navedena javna pot je delno v asfaltni in delno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova
asfaltna prevleka z razširitvijo ceste, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo
povečala prometna varnost na celotni trasi.
V letu 2019 so bila na postavki zagotovljena sredstva v višini 22.300,00 eur in se niso porabljala.
PP130309- Modernizacija JP 606601- Stavešinski Vrh- domačija Šiman
Gre za modernizacijo javne poti v naselju Stavešinski Vrh proti domačiji Šiman v dolžini cca 400 m.
Navedena javna pot je še vedno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka
delno razširitev ceste, izgradnja potrebnih manjših opornih zidov zaradi delne razširitve ceste, na novo se bo
uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na celotni trasi.
V letu 2019 so bila na postavki zagotovljena sredstva v višini 55.708,80 eur in porabljena v višini 50.586,39
eur za rekonstrukcije in adaptacije ter investicijski nadzor.
PP130310- Modernizacija JP 605071- Spodnja Ščavnica- domačija Cetl
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Gre za modernizacijo javne poti v naselju Spodnja Ščavnica od glavne državne ceste proti domačiji Cetl v
dolžini cca 100 m. Navedena javna pot je še vedno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova
asfaltna prevleka z razširitvijo ceste, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo
povečala prometna varnost na celotni trasi.
V letu 2019 so bila na postavki zagotovljena sredstva v višini 15.000,00 eur in se niso porabljala.

13029003 – Urejanje cestnega prometa
PP1302132 – Izgradnja avtobusnih postajališč
Sredstva v višini 10.000,00 eur so bila namenjena ureditvi avtobusnih postajališč in se niso porabljala.

13029004 - Cestna razsvetljava
PP130250 - Javna razsvetljava
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o najemu oporišč nizkonapetostnega omrežja in vzdrževanja omrežij za potrebe javne
razsvetljave v občini Gornja Radgona, št. 34/2013-P z dne 24.01.2013, podpisana s podjetjem Elektro
Maribor d.d.
- Pogodba o dobavi električne energije, št. 119/2016-P z dne 10.03.2016, podpisana z Energija plus, d.o.o.
- Pogodba o vzdrževanju javne razsvetljave, št. 180/2016-P z dne 22.04.2016, podpisana s podjetjem E+
projekt, d.o.o.
- Pogodba o vzdrževanju javne razsvetljave, št. 108/2017-P z dne 19.04.2017, podpisana s podjetjem
Energoinvest Gornja Radgona, 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,… in
- stroške najemnine oporišč nizkonapetostnega omrežja
V letu 2019 smo za javno razsvetljavo zagotovili sredstva v skupni višini 115.627,82 eur, jih porabili v višini
94.241,31 eur in tako dosegli 81,5% realizacijo. Sredstva smo porabili za:
- dodatne arheološke raziskave – 2.091,57 eur,
- strošek električne energije- 59.188,40 eur,
- tekoče vzdrževanje javne razsvetljave – 20.441,18 eur,
- najem oporišč – 2.024,36 eur,
- povračilo stroškov revizije- 2.345,86 eur,
- sanacijo lesenih drogov- 5.185,00 eur,
- popravilo svetilk- 1.354,54 eur,
- izdelavo tehničnega in projektantskega zapisa za prenovo JR- 1.610,40 eur.

PP130690-Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja…
Sredstva na postavki predstavljajo vrednost sredstev na računu, katera bodo zagotovljena za investicijsko
vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v prihodnosti. Gre za namenski prihodek, katerega bomo torej
namensko porabljali za istovrstno infrastrukturo.
V letu 2019 smo porabili sredstva v skupni višini 1.817,80 eur in sicer za izdelavo cenilskega izvida za odprto
širokopasovno omrežje.

PP130692-Projekt »WiFi4EU«
Sredstva na postavki se zagotavljajo za vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo občanom omogočala
brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so npr. javne stavbe, zdravstveni
zavodi, parki, trgi in njihova okolica. Možnost brezplačnega visokohitrostnega širokopasovnega internetnega
dostopa preko brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU bodo lahko koristili vsi, namen vzpostavitve takšnega
omrežja pa je vključenost v internet tudi tistih, ki sicer morda težje dostopajo do spleta, npr. brezposelni ali
starejši.
Na podlagi razpisa bo Evropska komisija sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, občina
pa bo zagotovila hiter dostop do interneta in financirala operativne stroške po namestitvi povezave najmanj tri
leta po izvedbi projekta.
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V proračunu 2019 so na postavki zagotovljena sredstva v višini 26.000,00 eur. Porabila so se v višini 4.602,46
eur za dodatna dela za vzpostavitev omrežja WiFi4EU.

14 - GOSPODARSTVO
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
PP140291 - sofinanciranje razvoja malega gospodarstva
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
V letu 2018 so bila za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva zagotovljena sredstva v višini 55.000,00
eur.
Porabili smo sredstva v višini 50.277,51 eur za obveznosti iz razpisa v letu 2019. Sredstva so bila razdeljena
46 pravnim osebam.

PP140328- Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog
Na postavki smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog, ki jih JZ PORA opravlja kot
del mrežne RRA za Pomurje. Obravnavane naloge sicer sofinancirajo tudi Občina Radenci, Občina Apače,
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Na postavki so bila sredstva zagotovljena v višini 5.614,09 eur in v letu 2019 niso bila porabljena.

14039001 - Promocija občine
PP140321- Lisjakova struga
V letu 2019 so bila sredstva v višini 5.026,16 eur načrtovana za ureditev učnih poti in pripravo učnih
programov. Porabili smo 606,97 eur za :
- nabavo potrošnega materiala- 300,37 eur in
- mulčanje podrasti in grmovja- 306,60 eur.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
PP140308- Turistična in druga prometna signalizacija
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, ki mora biti potrjen s strani Direkcija RS za ceste, se postavlja signalizacija na državni cesti.
V letu 2019 načrtujemo še zadnjo, tretjo fazo postavitve signalizacije na državni cesti in za to namenjamo
sredstva v višini 15.000,00 eur. Porabili smo 12.004,73 eur za :
- pripravo elaborata za postavitev sistema usmerjevalnih lamel turistične in druge obvestilne signalizacije4.666,50 eur,
- postavitev turistične signalizacije- 7.151,03 eur,
- sodelovanje na sejmu Naturo- 187,20 eur.

PP140314- Sofinanciranje programov v turizmu
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.
V letu 2019 smo za naštete aktivnosti načrtovali sredstva v višini 4.090,00 eur. Porabili smo jih v višini
3.463,51 eur, in sicer za:
- varovanje prireditev Mala maša v Negovi, Leopoldov sejem in Petrov sejem – 1.107,35 eur,
- oglaševanje prireditev- 509,18 eur,
- pogostitev ob otvoritvi doprsnega kipa- 300,00 eur,
- čiščenje prireditvenega prostora- 426,66 eur,.
- prevoz stojnic na sejem AGRA- 131,42 eur,
- zasaditev pri spomeniku NOB in AP- 385,00 eur,
- tisk in montaža karte občine- 603,90 eur.
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PP140316- Sofinanciranje programov turističnih društev- razpis
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/08 z dne 01.06.2008)
Do sredstev za sofinanciranje dejavnosti in programov turističnih društev so po Pravilniku upravičena društva
in turistična zveza, ki imajo v svojem ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost.
V proračunu za leto 2019 so bila za sofinanciranje programov turističnih društev razpisana sredstva v višini
6.500,00 eur. Razdeljena so bila med Turistično društvo Majolka in Turistično društvo Negova- Spodnji
Ivanjci in Turistično, kulturno, glasbeno in ekološko društvo Kopriva.

PP140317- Pomurska turistična zveza- sofinanciranje
Občina Gornja Radgona je vsakoletna sofinancerka programa dejavnosti Pomurske turistične zveze (PTZ). Na
osnovi skupnih aktivnosti, usklajevanj ter povezav je sklenjena letna pogodba o sofinanciranju programa, saj
se preko Pomurske turistične zveze letno izvajajo skupni projekti, prireditve, razstave, podelitve priznanj,
plaket idr.). PTZ je povezovalec aktivnosti vseh društev v Pomurju ter promotor turizma v regiji do države.
V letu 2019 so bila za sofinanciranje PTZ planirana sredstva v višini 800,00 eur in porabljena sredstva v višini
733,00 eur.

PP140319- PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
Za delovanje javnega zavoda PORA so bila v letu 2019 zagotovljena in porabljena sredstva v skupni višini
147.896,91 eur.
Sredstva so se porabila za izplačilo plač in povračil drugih stroškov zaposlenim v skupni višini 115.028,95 eur
(izplačane so bile plače za obdobje od december 2018- november 2019) in za materialne stroške v skupni
višini 32.867,96 eur (pisarniški material, strokovna literatura, telefonske in poštne storitve, čistila, voda in
komunalne storitve, stroški električne energije, reprezentanca, stroški ogrevanja, varstvo pri delu, stroški
vzdrževanja računalnikov, strokovno izobraževanje in seminarji).

PP140329- Projekt »Genuss am Fluss« - Užitek ob reki
V letu 2019 smo na obravnavani postavki zagotovili sredstva v višini 1.000,00 eur za sodelovanjev projektu
»Genus sam Fluss«- Užitek ob reki. Blagovna znamka »Genuss am Fluss – Užitek ob reki« združuje
ponudnike, ki skupno stopajo na trg. Blagovna znamka je namenjena prepoznavnosti regije, povezovanju
kulinarike, obrti ter življenjskega sloga v regiji. Sredstva se niso porabljala.

PP140330 – Vzpostavitev postajališč za avtodome
Občina Gornja Radgona se je v letu 2017 vključila v Mrežo postajališč za avtodome in vzpostavila dve
lokaciji, na katerih se bosta uredili postajališči za avtodome, in sicer na TŠC Trate in v Lisjakovi strugi.
Avtodomski turizem je postal prava turistična atrakcija, zato je pomembno turiste, ki potujejo z avtodomi
ustaviti na primernih lokacijah, kjer lahko prenočijo ali preživijo nekaj dni, in ki jim ta prostor lahko nudi vso
oskrbo z vodo in elektriko. Prostor mora turistu nuditi tudi različne možnosti za raziskovanja ter doživetja, kar
TŠC Trate je, saj so v neposredni bližini številne možnosti za aktivnosti (razna igrišča, reka Mura, kolesarska
steza, sprehajalne učne poti itd). V letu 2019 so se sredstva v višini 35.000,00 eur zagotovila za ureditev
postajališča za avtodome na TŠC Trate. V postavko je zajeta izgradnja postajališča, in sicer plato za
odlivanjem tekočin, oskrbna postaja z omaricami za priklop na javno električno omrežje, na vodovodno
omrežje ter ureditev okolice z označitvami (tablami).
Sredstva so bila porabljena v višini 6.794,60 eur za sofinanciranje aktivnosti pri izvedbi projekta, izdelavo
DGD za izvedbo Camperstop prostora in izdelavo idejne zasnove.

PP140393 – Projekt »Glamur«
Gre za nabavo opreme kot so trgovske vitrine za lokalne ponudnike, mize in klopi, senčnike ter drugi
promocijski material. V projektu sodeluje 8 občin z območja LAS Prlekija.
Na postavki so se za obravnavane namene zagotovila in porabila sredstva v višini 5.202,00 eur.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
PP150201 - Sanacija odlagališča Hrastje Mota
Zakonska oz. druge pravne podlage:

- 122 -

-

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
Dogovor o izvajanju aktivnosti na odlagališču nenevarnih odpadkov Hrastje Mota s podjetjem
Saubermacher Slovenija d.o.o., št. 116/2018-P z dne 07.03.2018
Gre za aktivnosti ki jih je potrebno izvesti predhodno pred zaprtjem odlagališča v Hrastje Moti, da se zadosti
obratovalnemu monitoringu na odlagališču, kjer so se do 15.9.2003 odlagali komunalni odpadki iz
gospodinjstev ter njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti v občinah Gornja
Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.
V navedenem projektu je Občina Gornja Radgona udeležena na podlagi delitvene bilance v deležu 36,90 % ki
ga kot takega sofinancira za opravljene storitve.
V proračunu za leto 2019 smo imeli za ta namen zagotovljena sredstva v višini 13.000,00 eur. Porabili smo jih
v višini 5.602,09 eur.

PP150205 - Zbiranje in ravnanje z odpadki- prevzem odpadne plastike Saubermacher Slovenija
Sredstva v višini 1.500,00 eur so bila načrtovana za morebitne prevzeme odpadkov, odloženih v naravi, za
katere se ne najde povzročitelj in mora stroške odstranitve prevzeti občina. V letu 2019 smo porabili 118,23
eur.

PP150244- Investicijsko vzdrževanje CERO Puconci
Na 9. seji skupščine JP Center za ravnanje z odpadki Puconci, d.o.o., dne 20.03.2015, je bil sprejet sklep, da
se 50% obračunanih sredstev iz naslova amortizacije za objekte in opremo nakaže na poseben sklad, formiran
za ta namen pri Občini Puconci. Zbrana sredstva se bodo namensko porabljala za investicijsko vzdrževanje
CERO Puconci.
V letu 2019 smo v obravnavani sklad vplačali sredstva v višini 53.619,26 eur.
Iz postavke smo prav tako poravnali stroške vodenja proračunskega sklada v skupni višini 2.292,50 eur.

PP150247- Ureditev zbirnega mikrosortirnega centra in nakup zemljišč
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št.
33/17 in 60/18)
Področje ravnanja z odpadki zajema zbiranje in varno ravnanje z njimi. V G. Radgoni je v pristojnosti JP
Komunala Radgona d.o.o.. Odpadke se prevzema pri občanih na domu in v zbirnem centru na Meleh. Zbirni
center ni urejen po zahtevah zakonodaje in ga bi bilo do poletja sanirati. Ker je obstoječi objekt na sedanji
lokaciji tudi po obsegu premajhen, se je občina G. Radgona odločila za novo lokacijo v Industrijski coni Mele,
ki bi dolgoročno zadostila potrebe celotne komunalne dejavnosti. Predvidena sredstva bodo porabljena za:
- minimalno potrebno sanacijo obstoječega zbirnega centra,
- pridobitev (odkup) potrebnega zemljišča na novi lokaciji,
- pridobitev potrebnih soglasij in drugih dokumentov ter
- izdelavo potrebne dokumentacije.
V letu 2019 smo za obravnavani namen zagotovili sredstva v višini 450.000,00 eur in jih nismo porabljali.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
PP150215 – Kanalizacijsko omrežje v Občini Gornja Radgona
V proračunu za leto 2019 so sredstva v vrednosti 169.889,58 eur zagotovljena za nadgradnjo že obstoječega
kanalizacijskega sistema.
Sredstva v višini 72.945,92 eur smo porabili za :
- stroške NUSZ- 115,63 eur,
- sanacijo javne kanalizacije na Partizanski cesti za starim blokom v Gornji Radgoni- 35.675,40 eur,
- sanacijo javne kanalizacije na Tratah- 33.836,49 eur,
- izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije- 3.318,40 eur.

PP150218 - Javna pooblastila- JP Komunala Radgona, d.o.o.
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Dogovor o pokrivanju stroškov izdaje projektnih pogojev, soglasij, smernic in soglasij za priključitev z
dne 03.11.2009, sklenjen s podjetjem JP Komunala Radgona, d.o.o.
Na podlagi dogovora z JP Komunala Radgona, d.o.o., zagotavljamo v letu 2019 znesek v višini 7.000,00 eur
za pokrivanje stroškov izdaje projektnih pogojev, soglasij, smernic in soglasij za priključitev. Porabili smo
2.770,75 eur oz. 39,6% razpoložljivih sredstev za plačilo storitev, opravljenih v obdobju november 2018 do
oktober 2019.
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PP150219 - Vodenje katastra- JP Komunala Radgona, d.o.o.
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o izvajanju storitev katastra javne infrastrukture in izvajanje javnih pooblastil, št. 96/2018-P z
dne 27.07.2018, Komunala Radgona, d.o.o.
V letu 2019 smo za vodenje katastra zagotavljali sredstva v višini 24.132,53 eur in sicer za obdobje november
2018 do julij 2019.

PP150222-Subvencije Komunala Radgona- kanalizacija in ČN
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o najemu javne infrastrukture, št. 45/2016-P z dne 02.02.2016, podpisana s podjetjem Komunala
Radgona, d.o.o.
V proračunu za leto 2019 smo zagotavljali sredstva v višini 78.623,60 eur za subvencioniranje cene obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Gornja Radgona v letu 2019. Sredstva smo porabili v višini 73.342,21 eur.

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
PP150223-Pot med vrelci življenja
Sredstva v višini 10.000,00 eur so bila zagotovljena za ureditev okolice Matjaževega vrelca v Sp. Ščavnici z
umestitvijo tipskih elementov, krajinsko ureditev in postavitev informacijske table. vrelcev v Občini (ureditev
dovoza do vrelca, postavitev klopi, košev za smeti, primerne ograje ipd).
Porabili smo 7.362,70 eur za obnovo in popravilo objekta ter izdelavo in postavitev dveh paviljonov nad
slatinskim vrelcem v Spodnji Ščavnici.

PP150503- projekt »goMURra«
V proračun 2019 smo prav tako vključili projekt »go MURra« v višini 3.195,18 eur. Ideja projekta je
nadaljevanje sodelovanja in dolgoletnih skupnih aktivnosti uradnih institucij Republike Slovenije in
Republike Avstrije na področju upravljanja z vodami, ki delujejo v okviru bilateralne komisije za mejne vode.
Mejno Muro s predlaganim projektom spreminjamo v reko, ki povezuje. Delovni paketi projekta obsegajo
usklajene ukrepe za izboljšanje upravljanja voda in poplavne varnosti -na strateškem nivoju z izdelavo
čezmejnega načrta upravljanja z vodami na Mejni Muri do leta 2030, na lokalnem nivoju pa z izvedbo
ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti. Ukrepi bodo podprti s ciljnim obveščanjem javnosti in
informacijsko kampanjo, da bi trajnostno izboljšali bivalno okolje in življenjski položaj ljudi, ki živijo ob in
na reki in tako spodbudili skupno življenje sosedov z obeh bregov Mure.
Skupni izziv predstavljajo izboljšanje hidromorfološke situacije mejne Mure v smeri dobrega morfološkega
stanja, optimizacija upravljanja poplavne ogroženosti in povečanje ozaveščenosti prebivalstva o poplavni
ogroženosti.
V letu 2019 smo za obravnavani namen porabili vsa razpoložljiva sredstva.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
PP160213- Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba za izvajanje notarskih storitev v letu 2019, št. 13/2019-P z dne 07.01.2019, podpisana z notarko
Hojs Danico,
- Pogodba za izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč s podlagami in merili za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona, št. 159/2019-P z dne 09.05.2019,
Sredstva na postavki se zagotavljajo za:
- razne geodetske odmere, parcelacije 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 in privatnih zemljišč.
- overitve pogodb in ZK vložke za odmerjene ceste,
- razne notarske storitve.
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V letu 2019 smo jih zagotavljali v višini 57.300,00 eur in jih porabili v višini 25.108,40 eur za:
cenitve – 8.000,81 eur,
- geodetske odmere- 9.219,60 eur,
- izdelavo energetskih izkaznic- 435,06 eur,
- opravljene notarske storitve- 3.060,93 eur,
- izdelavo mnenja o pravnih podlagah za neodplačen prenos nepremičnin- 4.392,00 eur.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
PP160204 – Sprememba in dopolnitev OPN
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Občino Gornja
Radgona, št. 46/2018-P z dne 07.02.2018, sklenjena s podjetjem ZEU načrtovanje, inženiring d.o.o.
Februarja 2018 je občina pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za
Občino Gornja Radgona – SD OPN 1 in strokovne podlage Elaborata posegov na najboljša kmetijska
zemljišča. Pogodba za izdelavo SD OPN 1 je bila z izvajalcem SD OPN 1, to je družba n ZEU družba za
načrtovanje in inženiring d. o. o., sklenjena v letu 2018. Izdelal se je osnutek SD OPN 1 in bil posredovan
nosilcem urejanja prostora. Postopek priprave in sprememb OPN 1 še ni končan, zato se sredstva prenašajo v
proračun 2019.
Za dokončanje priprave SD OPN1 bo potrebno tudi izvesti več aktivnosti, ki jih nalagajo nosilci urejanja
prostora.
Občina Gornja Radgona ima sprejet OPN (Občinski prostorski načrt), vendar je do danes že podanih preko
150 novih pobud za spremembo namembnosti namenske rabe prostora (in še jih pričakujemo več). Pobude so
se do sedaj obravnavale v enem paketu ob izdelavi prostorskih aktov, zato se je dolgo čakalo na ustrezne
odgovore. Z analizo pobud oz. z izdelavo Elaborata o sprejemljivosti pobud v skladu s tehničnimi pravili se
želi pospešiti obravnavo pobud in to tako, da se ugotovi, katere pobude izpolnjujejo pogoje za nadaljnjo
obravnavo, katere pa ne. Pobude, ki bi imela negativno oceno bi se izločilo iz postopka, s pobudami, ki bi bile
ocenjene pozitivno, pa bi se nadaljeval postopek.
Ob pripravi občinskih prostorskih načrtov zadnjih let, je bilo ugotovljeno, da so pobude za spremembo
namenske rabe prostora pojav, ki terja posebno obravnavo. Razlog je tako njihova številčnost, predvsem pa
dejstvo, da pogosto vsebujejo takšne posege, ki v prostor ne sodijo ozirom so neustrezno umeščeni. Tipičen
primer je želja po gradnji na najbolj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih ali pa na poplavnih območjih. V
primerih, da se takšne pobude neselektivno prepusti v nadaljnji postopke načrtovanja, so se z njimi primorani
ukvarjati izdelovalci prostorskih aktov, občinske službe in državni nosilci urejanja prostora, kar bremeni in
podaljšuje postopke.
Z analizo pobud bo občini omogočena presoja sprejemljivosti podanih pobud na poenoten način, še preden jih
vključimo v postopek priprave prostorskega akta. Z ustrezno obravnavo lahko dosežemo zmanjšano število
pobud, ki jih vključimo v postopke ter tako manj bremenimo prostorski akt, s tem pa je postopke priprave
prostorskega akata lahko veliko hitrejši in seveda cenejši.
Pri izdelavi Elaborata se morajo upoštevati določila Zakona o prostorskem načrtovanju in Priročnik za
obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč, september 2017.
V letu 2019 so bila za obravnavani namen zagotovljena sredstva v višini 28.600,00 eur in se niso porabljala.

PP160208 - Prostorsko načrtovanje - projektna in prostorska dokumentacija
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) projekta »Kolesarska povezava center
Gornje Radgone- industrijska cona«, št. 65/2019-P z dne 18.03.2019, Progrin, d.o.o.,
- Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije- PGD in PZI za zamenjavo obstoječega javnega cevovoda
od Zagajskega Vrha do Spodnje Ščavnice, št. 163/2018-P z dne 21.05.2018, sklenjena s podjetjem DKProtim, d.o.o.
Finančna sredstva v višini 62.882,95 eur so bila zagotovljena za izdelavo razne projektne dokumentacije.
Porabila so se v višini 39.498,60 eur in sicer za :
- izdelavo projekta izvedenih del za elektroinstalacije za polnilnico za električna vozila- 390,40 eur,
- izdelavo načrta za izvedbo kolesarskega prehoda čez železniško progo na Cesti na stadion in Mladinski
ulici- 3.233,00 eur,
- pregled predlagane meje občin s strani GURS in priprava grafičnih podatkov za pošiljanje na GIS v zvezi
uskladitve s sosednjimi občinami- 805,20 eur,
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izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijski kolektor v industrijski coni Mele (novelacija PID)239,00 eur,
ureditev EE omrežja na območju izgradnje VŠD- 2.049,60 eur,
izdelava projektne dokumentacije PZI za ureditev NN priključka za OŠ Gornja Radgona- 1.756,80 eur,
izvedbena dokumentacija za cesto Ivanjševski Vrh in Orehovski Vrh- domačija Mueller- 1.464,00 eur,
izvedbeni načrt za modernizacijo odseka JP6058311 Ločjak- Negovski Vrh- 6.336,68 eur,
izvedbeni načrt Stavešinski Vrh- 4.270,00 eur,
izvedbeni nečrt MOD ceste Police-Zbigovci- 3.782,00 eur,
izdelava idejne zasnove za izgradnjo novega el.priključka NN za potrebe Centra za krepitev zdravja za
ZD GR- 1.927,60 eur,
izvedbeni načrt za modernizacijo cest- 9.584,32 eur,
izdelava PZI za projekt »Kolesarska povezava center G.Radgone-industrijska cona«- 3.660,00 eur.

PP160216 – Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za GR28 v Gornji Radgoni
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR27stanovanjska soseska, št. 238/2019-P z dne 02.07.2019, ZEU načrtovanje, inženiring, d.o.o.
Za pridobitev novih površin za gradnjo stanovanjskih objektov je potrebno izdelati OPPN za stanovanjsko
gradnjo v Gornji Radgoni. Po vsebini in postopku bo OPPN pripravljen v skladu z Zakonom o urejanju
prostora in njegovimi podzakonskimi akti. Območje z okolico ponuja izjemne možnosti za razvoj. Prednost
lokacije je dobra dostopnost, bližina centra mesta hkrati tudi oddaljenost od mestnega vrveža. Glavni cilj je
priprave OPPN je torej določitev pogoje za stanovanjsko gradnjo (individualna pozidava) in določitev pogojev
za prometno energetsko in komunalno opremo območja, ki bo s svojo primarno in spremljajočo vsebino
pripomogel k stanovanjski ponudbi z visoko kvaliteto bivanja, tako v ožjem kot v širšem prostoru. Prav tako
bo OPPN podlaga za pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj, kar sedaj veljavni prostorski akt ne omogoča
oz. ne dovoljuje. Predmetno območje je opredeljeno z OPN-jem kot poselitveno območje, za katero je
predvidena izdelava izvedbenega akta, to je OPPN.
Preden se bo pristopilo k izdelavi OPPN-ja bo potrebno izvesti geodetsko odmero predmetnih zemljišč.
V letu 2019 smo zagotovili za ta namen sredstva v višini 19.400,00 eur in jih porabili v višini 1.805,60 eur za
izdelavo geodetskega načrta za potrebe izdelave OPPN za enoto urejanja prostora GR27.
16039001 – Oskrba z vodo

PP160310- Nadgradnja vodovodnega sistema C- 2.faza
Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema C« je bil v okviru teritorialnega razvojnega dialoga predlagan kot
regijski projekt s strani Ministrstva za okolje in prostor. Skupna predvidena vrednost projekta znaša
7.025.792,64 eur, financiran pa bo predvidoma s strani državnega proračuna (851.188,35 eur), evropske
kohezijske politike (4.823.400,65 eur) in občinskih sredstev (745.891,31 eur). Nosilke projekta so Občina
Gornja Radgona, Občina Apače in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Vodilna občina je Občina Gornja Radgona.
V letu 2019 smo za projekt zagotovili sredstva v višini 78.671,92 eur in jih porabili v višini 17.740,00 eur za
koordinacijo in vodenje projekta ter investicijsko dokumentacijo in izdelavo vloge za sofinanciranje projekta.

PP160396-1- Subvencije JP Prlekija- vodovod
V proračunu 2019 smo zagotovili za subvencioniranje cene obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrba s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2019, vrednost v višini 6.215,99 eur. Porabljen je bil
celoten znesek.

PP160398 - Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja "Vodovodno
omrežje - sistem C"
V proračunu za leto 2019 se zagotavljajo sredstva v višini 113.414,04 eur za stroške omrežnine in porabe
električne energije na vodnih virih in črpališčih, geodetske odmere, vodenje investicijskih poslov, tehničnega
svetovanja, gradbenih del in investicijskega nadzora ter opravljenih storitev za sistem C v času zaključka
investicije do začetka upravljanja.
Porabili smo sredstva v višini 104.851,52 eur in sicer za :
- stroške omrežnine in porabe električne energije na vodnih virih in črpališčih-36.948,08 eur,
- stroški stavbne pravice- 4.234,05 eur,
- stroške storitev tehničnega svetovanja- 4.365,16 eur,

- 126 -

-

stroški storitev JP Prlekije za sistem C v času zaključka investicije do začetka upravljanja- 59.304,23
eur.

PP160399-6- Vodovodno omrežje Gornja Radgona
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba za izvedbo montažnih del vodovod Cesta na stadion- Partizanska cesta (Kumer), št. 105/2019-P
z dne 14.03.2019, Komunala Radgona, d.o.o.
- Pogodba za izvedbo montažnih del vodovod Trate Gornja Radgona- do vodne postaje, št. 106/2019-P z
dne 14.03.2019, Komunala Radgona, d.o.o.
V letu 2019 smo zagotovili sredstva v višini 134.802,55 eur za razne aktivnosti, izvedene v povezavi z
delovanjem vodovodne infrastrukture v občini Gornja Radgona.
Porabili smo sredstva v skupni višini 57.375,83 eur za :
- električno energijo- 3.570,79 eur,
- izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda za leto 2019- 357,34 eur,
- vodo in komunalne storitve- 499,80 eur,
- najemnina za vodno zajetje, ki služi za potrebe obratovanja sistema za distribucijo vode za obdobje julij
2018 do junij 2019- 1.494,20 eur,
- vodno povračilo- 110,63 eur,
- pokrivanje razlike v ceni daljinskih vodomerov- 18.788,00 eur,
- poglobitev javnega cevovoda Zbigovci- 612,42 eur,
- izvedba montažnih del vodovod Cesta na stadion- Partizanska cesta (Kumer)- 13.086,99 eur,
- izgradnja vodovoda Trate- 7.439,80 eur,
- izgradnja vodovoda Partizanska cesta- 3.199,09 eur,
- prevezava iz starega na novi vodovod Simoničev breg- 1.175,60 eur,
- prestavitev cevovoda pri Spodnji Ščavnici 74a- 1.141,85 eur,
- izgradnja vodovoda v Podgradu- 1.502,60 eur,
- izdelava elaborata »Predlog ukrepov za zagotavljanje varnosti in stabilnosti dobave pitne vode«3.675,70 eur,
- izdelava hidravličnega modela vodovodnega omrežja sistema C za občine Radenci, Gornja Radgona in
Apače- 721,02 eur.

16039003 - Objekti za rekreacijo
PP160311 – Medgeneracijski park za aktivno sprostitev
V sklopu projekta bo vzpostavljen medgeneracijski park za aktivno sprostitev otrok in starejših. Njegova
postavitev je načrtovana na trenutno obstoječem dotrajanem igrišču za otroke, ki se nahaja v centru
blokovskega naselja v Gornji Radgoni.
V sklopu vzpostavitve parka bodo najprej odstranjeni dotrajani rekviziti, sledila bo priprava prostora s
poglobitvami in ureditvijo primernih podlag za zagotavljanje varnosti uporabnikom parka in postavitev novih
rekvizitov/igral, ki bodo namenjeni vadbi in razgibavanju otrok in starejših. V sklopu projekta bodo izvedene
tudi tri delavnice.
V letu 2019 so bila za projekt zagotovljena sredstva v višini 39.422,79 eur in se niso porabljala.

PP160399 - Mestni park
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba za izvajanje gospodarske javne službe javna snaga, čiščenja javnih površin za pešce, zelenih površin
v mestu Gornja Radgona, št. 439/2006-P z dne 10.10.2006, podpisana s podjetjem Komunala Radgona, d.o.o.
- Pogodba o izvajanju storitev urejanja javnih zelenih površin na TŠC Trate in v mestnem parku, št. 6/2019-P z
dne 09.01.2019, Zavod Radela, Radlje ob Dravi
Postavka zajema stroške vzdrževanja mestnega parka in sicer stroške varovanja, materialne stroške, stroške
električne energije, stroške vode in komunalnih storitev ter stroške vzdrževanja fontane.
Za vzdrževanje mestnega parka smo v letu 2019 namenili sredstva v višini 46.495,80 eur in jih porabili v
višini 40.263,43 eur.
Sredstva smo porabili za:
- nabavo raznega manjšega potrošnega materiala – 210,94 eur,
- vodo in komunalne storitve- 1.896,24 eur,
- goriva in maziva za prevozna sredstva- 1.746,90 eur,
- vzdrževanje fontane- 11.182,73 eur,
- vzdrževanje mestnega parka- 25.226,62 eur.
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16039004 – Praznično urejanje naselij
PP160309 – Praznična okrasitev naselij
Sredstva iz te postavke so namenjena za praznično novoletno okrasitev javne razsvetljave v mestu Gor.
Radgona ter naseljih Črešnjevci, Spodnji Ivanjci, Negova, Spodnja Ščavnica in Mele. Zaradi dotrajanosti
obstoječih bo nabavljeno tudi določeno število novih okraskov.
V letu 2019 smo za praznično okrasitev naselij zagotovili 10.000,00 eur in jih za nabavo nekaj novih okraskov
ter montažo in demontažo porabili v višini 9.993,54 eur.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
PP160399-4 Sofinanciranje malih čistilnih naprav
V letu 2019 so se na postavki zagotavljala sredstva v višini 6.516,72 eur za sofinanciranje malih čistilnih
naprav. Razdelila so se v višini 4.600,00 eur in sicer štirim fizičnim osebam oziroma gospodinjstvom.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
PP160540- Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o opravljanju upravniških storitev, št. 24/2015-P z dne 11.05.2015, podpisana s Stanovanjsko
komunalnim podjetjem Gornja Radgona, d.o.o.
- Pogodba o upravljanju večstanovanjske hiše Mladinska 14, št. 270 z dne 22.03.1998, sklenjena s podjetjem
FISA, d.o.o..
- Pogodba o upravljanju večstanovanjske hiše Mladinska 18, št. 260 z dne 22.03.1998, sklenjena s podjetjem
FISA, d.o.o.
- Pogodba o upravljanju večstanovanjske hiše Mladinska 16, št. 280 z dne 22.03.1998, sklenjena s podjetjem
FISA, d.o.o.
- Pogodba o upravljanju večstanovanjske hiše Porabska ulica 8, 10 in 12, št- 340,350 in 360 z dne 15.03.1999,
sklenjena s podjetjem FISA, d.o.o.
Postavka zajema:
- investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj, ki se izvaja tekom celega leta v sodelovanju z upravniki
stanovanj in poslovnih prostorov,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje večstanovanjskih hiš, ki se izvaja tekom celega leta v sodelovanju z
upravniki večstanovanjskih stavb,
- izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del v stanovanjih in poslovnih
prostorih, ki se izvajajo po potrebi v sodelovanju z upravniki stanovanj, poslovnih prostorov in
večstanovanjskih stavb.
V proračunskem letu 2019 smo za ta namen zagotovili sredstva v skupni višini 73.888,74 eur in jih porabili v
višini 56.718,83 eur za :
- električno energijo- 2.372,56 eur,
- porabo kuriv in stroške ogrevanja- 4.845,97 eur,
- vodo in komunalne storitve- 3.131,97 eur,
- odvoz smeti- 1.577,58 eur,
- tekoče vzdrževanje stanovanj- 38.094,43 eur,
- vplačila v proračunske sklade- 6.696,32 eur.

PP160542- Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini
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 2019 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 31.395,07 eur in jih porabili v višini 27.084,62 eur.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
PP160590 - Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Stanovanjski zakon
- Pogodba o upravljanju večstanovanjske hiše Mladinska 18, št. 260, z dne 22.03.1998, podpisana s podjetjem
FISA, d.o.o.,
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Pogodba o upravljanju večstanovanjske hiše Mladinska 14, št. 270, z dne 22.03.1998, podpisana s podjetjem
FISA, d.o.o.,
- Pogodba o upravljanju večstanovanjske hiše Mladinska 16, št. 280, z dne 22.03.1998, podpisana s podjetjem
FISA, d.o.o.,
- Pogodba o upravljanju večstanovanjske hiše Mladinska 8, 10 in 12, z dne 15.03.1999, podpisana s podjetjem
FISA, d.o.o.,
- Pogodba o opravljanju upravniških storitev, št. 24/2015-P z dne 11.05.2015, podpisana s podjetjem SKP
Radgona, d.o.o.
V skladu z 48. členom Stanovanjskega zakona mora imeti večstanovanjska stavba, ki ima več kot dva etažna
lastnika in več kot osem posameznih delov, svojega upravnika. Upravnik je pooblaščenec etažnih lastnikov, ki
zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe.
Občina Gornja Radgona plačuje stroške upravljanja Stanovanjsko komunalnemu podjetju, d.o.o. in podjetju
FISA d.o.o. in sicer na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in
poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Gornja Radgona.
V letu 2019 smo za namen upravljanja stanovanj zagotovili sredstva v višini 53.125,38 eur in jih porabili v
višini 50.376,26 eur.

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

160602 – Vzdrževanje zelenih javnih površin
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba za izvajanje gospodarske javne službe javna snaga, čiščenje javnih površin, površin za pešce,
zelenih površin v mestu Gornja Radgona s podjetjem Komunala Radgona d.o.o., št. 439/2006-P z dne
10.10.2006
Vzdrževanje zelenih javnih površin zajema predvsem 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 in po potrebi podiranje drevja, grabljanje listja in odstranjevanje vejevja,
izobešanje in snemanje zastav, vzdrževanje klopi ipd.
V letu 2019 smo za ta namen zagotovili in porabili sredstva v višini 109.218,21 eur za obdobje od november
2018 do oktober 2019.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

PP170209- Izgradnja centra za krepitev zdravja
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Gradbena pogodba za izgradnjo centra za krepitev zdravja, št. 184/2019-P z dne 04.06.2019,
Milan Pintarič, s.p.,
- Pogodba o poslovnem sodelovanju, št. 93/2018-P z dne 22.03.2018, PORA Gornja Radgona,
- Pogodba za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora nad izgradnjo centra za krepitev zdravja,
št. 187/2019-P z dne 27.05.2019, Mitja Žnidarič, s.p.
Zaradi pomanjkanja prostora in prostorske stiske, želi Zdravstveni dom Gornja Radgona povečati obstoječi
objekt z nadzidavo dela stavbe v površini cca. 500m2.
Z investicijo bomo pridobili prostore za dispanzer za medicino dela, prometa in športa, oftalmološko
ambulanto, ambulanto otroško šolskega dispanzerja, tri referenčne ambulante, prostor za kliničnega psihologa
in logopeda ter večnamenski prostor, namenjen za predavanja in delavnice.
Izgradnja centra za krepitev zdravja je uradno ime projekta za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu v
Gornji Radgoni za namene nadgradnje in razvoja preventivnih programov in njihovega izvajanja v primarnem
zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih ter izvajanja primarne zdravstvene dejavnosti.
Kot vodilna občina, smo v proračunu 2019 zagotovili sredstva za celotno predvideno investicijo v letu 2019, v
višini 373.479 eur in jih porabili v višini 314.459,21 eur za:
- opravljanje nalog varnostnega koordinatorja- 1.173,34 eur,
- gradbena dela- 283.727,87 eur,
- investicijski nadzor- 13.573,00 eur,
- izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja- 7.930,00 eur,
- izdelavo varnostnega načrta- 305,00 eur,
- vodenje projekta- 7.750,00 eur.
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17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
PP170206- Vzdrževanje defibrilatorjev
V letu 2019 smo za vzdrževanje defibrilatorjev zagotovili sredstva v višini 2.000,00 eur in jih porabili v višini
135,00 eur za povračilo stroškov porabe električne energije.

PP170602- Izvedba cepljenja za dečke 6. razredov osnovne šole
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju cepljenja dečkov 6. razredov šol proti humanim papiloma virusom (HPV), št.
122/2019-P z dne 28.03.2019, sklenjena z Zdravstvenim domom Gornja Radgona
Sredstva na postavki so se v višini 5.000,00 eur namenila za financiranje izvedbe cepljenja dečkov 6. razredov
osnovne šole proti humanim papilo virusom. Sredstva smo porabili v višini 2.066,00 eur

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
PP170710 - Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Občina Gornja Radgona mora v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju osnovno zdravstveno zavarovati brezposelne osebe, ki imajo na njenem območju stalno
prebivališče in niso zavarovane iz drugega naslova.
Za ta namen smo v letu 2019 zagotovili in porabili sredstva v višini 92.673,16 eur. Mesečno smo plačevali
zavarovanje povprečno 230 brezposelnim osebam, ki niso bile zavarovane iz drugega naslova.

17079002 - Mrliško ogledna služba
PP170720 - Mrliško ogledna služba
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.
V letu 2019 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 9.700,18 eur in jih porabili v višini 7.990,17 eur za:
- prevoze na obdukcijo- 1.470,99 eur,
- sanitarne obdukcije- 4.486,48 eur in
- mrliške oglede- 2.032,70 eur.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001- Nepremična kulturna dediščina
PP180208 – Postavitev doprsnega kipa generalu Rudolfu Mistru v Alejii velikih
Na državni praznik Dan Rudolfa Maistra, dne 23.11.2018 je minilo 100 let od dogodka, ki je bil zelo
pomemben za takratno Radgono. V ta namen se je postavil v Aleji velikih kip Rudolfu Maistru, velikemu
vizionarju in zavednemu Slovencu.
Na postavki so se zagotovila sredstva v višini 370,40 eur, ki so se v prvi polovici leta porabila za glasbeni
nastop na prireditvi in nakup Radgonske penine.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
PP180305 –JZ Knjižnica Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona sofinancira kritje stroškov delovanja knjižnice v deležu 42,89 % od skupno
dogovorjenih osnov posredovanega finančnega načrta javnega zavoda.
Planirani stroški dejavnosti knjižnice za leto 2019 zajemajo stroške dela, materialni stroške in sredstva za
knjižnično gradivo.
V letu 2019 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 123.714,97 eur in porabili sredstva v skupni višini
123.465,24 eur. Sredstva smo porabili za plače v višini 65.985,60 eur, za nabavo blaga in storitev v višini
18.481,71 eur ter za nabavo knjižničnega gradiva v višini 38.997,93 eur.

18039002 - Umetniški programi
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PP180390- Zavod za kulturo, turizem in promocijo
Na podlagi finančnega načrta Zavoda za kulturo, turizem in promocijo, smo le-temu v proračunskem letu
2019 zagotovili:
- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v zavodu KULTPROTUR, TIC Gornja Radgona, Mladinskem
centru, TIC in Gradu Negova ter Špitalu, v skupni višini 119.627,62 eur,
- sredstva za izdatke za blago in storitve v zavodu KULTPROTUR in TIC Gornja Radgona, kinu in kulturnem
domu, Mladinskemu centru, TIC in Gradu Negova ter Špitalu v skupni višini 107.552,47 eur,
- sredstva za investicije v višini 9.198,48 eur.

18039003 - Ljubiteljska kultura
PP180330 - Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti
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

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti
(refundacija plače za delavko), ki za občino Gornja Radgona izvaja oziroma organizira določene kulturne
projekte in prireditve (likovne, glasbene, lutkovne, igralske idr.).
V letu 2019 smo za ta namen zagotovili in porabili sredstva v višini 7.242,12 eur za obdobje od november
2018- oktober 2019.
PP180331 - Sofinanciranje programov kulturnih društev
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov
Postavka zajema sofinanciranje delovanja društev in izvajanje kulturnih programov društev s področja
kulturne dejavnosti. Sredstva za sofinanciranje se v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona, sofinancirajo na podlagi javnega razpisa.
V letu 2019 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 30.000,00 eur in jih porabili v višini 29.889,86 eur.
Sredstva so se razdelila med dvanajst upravičencev, ki delujejo na področju kulturne dejavnosti in sicer za
redno dejavnost društva, izvedene projekte in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležbo na revijah in
srečanjih, strokovno izobraževanje članov društva in materialne stroške, namenjene za izvedbo programov ter
nakup opreme in osnovnih sredstev.
PP180333 - Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010)
- Pogodba o sofinan. programov v letu 2017, št. 89/2017-P z dne 03.04.2017, podpisana z JSKD G.Radgona
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. Sklad v okviru svojih območnih izpostav pridobiva sredstva tudi iz proračuna občin, za
katere sklad izvaja naloge, dogovorjene s pogodbo med občinami in skladom.
Za ta namen smo v proračunu za leto 2019 zagotovili sredstva v višini 8.000,00 eur in jih porabili v višini
7.298,47 eur za :
- območno srečanje lutkovnih skupin LUTKOVNI ODER- 611,43 eur,
- območno srečanje vrtčevskih folklornih skupin- 729,39 eur,
- prevoz otrok na regijsko srečanje plesnih in lutkovnih skupin- 562,28 eur,
- stroški prireditve NAPEV-ODSEV- 665,03 eur,
- regijski tematski festival pihalnih orkestrov- 788,81 eur,
- prevoz učencev devetih razredov v Cankarjevem domu- 1.010,06 eur,
- območna revija Čriček poje- 2.858,26 eur,
- zakup oglaševalnega panoja za obvestilo občanom o Tednu ljubiteljske kulture- 73,21 eur.

18039005 – Drugi programi v kulturi
PP180343- Sofinanciranje javnih prireditev (javni razpis)
Zakonska oz. druge pravne podlage:
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- Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev s strani občine Gornja Radgona
Iz postavke so se na podlagi pravilnika in javnega razpisa sofinancirale prireditve in druge aktivnosti. V letu
2019 smo za ta namen zagotovili 5.000,00 eur in porabili sredstva v višini 3.201,45 eur. Sredstva je prejelo
sedem društev (Glasbeno kulturno društvo Opoj, Kulturno umetniško društvo Bunker, Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona, Prostovoljno gasilsko društvo Negova, Rejsko društvo za
lisasto pasmo Gornja Radgona, Turistično društvo Majolka, Župnija Gornja Radgona).

18049001 - Programi veteranskih organizacij
PP180461 – Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona
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 Gornja Radgona.
Za sofinanciranje veteranskih organizacij smo v letu 2019 namenili sredstva v višini 6.000,00 eur in jih
porabili v višini 5.815,98 eur. Prejela so jih štiri društva- Območno združenje slovenskih častnikov Gornja
Radgona, Policijsko veteransko društvo »SEVER« za Pomurje in Združenje borcev za vrednote NOB Gornja
Radgona in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona.
PP180462 – Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona
Za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin smo v letu 2019 namenili sredstva v višini 7.000,00 eur
in jih porabili v višini 5.850,00 eur. Sredstva so prejele štiri različne organizacije in društva- DPM Gornja
Radgona, RIS dvorec Rakičan, Svetovalni center Maribor in Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija.
PP180463- Sofinanciranje programov in stroškov delovanja upokojenskih društev
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona,
sofinancira društva in zveze ter neprofitne organizacije, ki so nosilci projektov na območju občine Gornja
Radgona, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini. Pravico do sofinanciranja stroškov
delovanja po predmetnem pravilniku imajo upokojenska društva s sedežem na območju občine Gornja
Radgona. Upravičenci, sofinancirani s strani Občine Gornja Radgona se morajo s svojim programom redno
predstavljati v domači občini oziroma vsaj enkrat letno izvesti projekt ali aktivnost v Občini.
V letu 2019 so bila za ta namen zagotovljena sredstva v višini 7.000,00 eur in porabljena v višini 6.902,70 eur.
Sredstva so se dodelila Društvu upokojencev Gornja Radgona, Društvu upokojencev Grozdek Janžev Vrh in
Društvu upokojencev Negova-Spodnji Ivanjci.

18059001 - Programi športa
PP180562 - Sofinanciranje programov športnih društev
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)
Na predmetni postavki so bila v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 zagotovljena in porabljena
sredstva v višini 116.161,99 eur.
Sredstva na predmetni postavki so bila porabljena za sofinanciranje programov športa. Občina Gornja
Radgona je namreč tudi v letu 2019 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, sofinancirala izvajalce športnih
programov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v zgoraj navedenem pravilniku. V letu 2019 so se sredstva v
vrednosti namenila 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.
PP180563 - Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate
Občina Gornja Radgona je tudi v letu 2019 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
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igrišč za veliki nogomet, dveh igrišč za mali nogomet, vzdrževanje igrišča z umetno travo, vzdrževanje igrišča
za odbojko na mivki, igrišča za odbojko na umetni travi, 1000 m tekaške steze, igral za otroke, skate parka in
košnja vseh ostalih površin, ki niso namenjena izključno športu.
V letu 2019 je bilo za predmetni namen zagotovljenih 77.993,81 eur, medtem ko je bilo porabljenih 74.909,58
eur. Sredstva so bila porabljena za:
- čistilni material- 367,53 eur,
- storitve varovanja- 56,93 eur,
- nabavo manjšega potrošnega materiala- 1.889,09 eur,
- naklad in odvoz vejevja- 793,00 eur,
- popravilo in servis kosilnic- 1.323,19 eur
- električno energijo- 6.969,89 eur,
- vodo in komunalne storitve- 2.985,78 eur,
- telefon- 356,06 eur,
- goriva in maziva za kosilnice- 2.783,53 eur,
- vzdrževanje glavnega nogometnega igrišča (aplikacija huminskih kislin, prezračevanje travne ruše,
travno seme in strojna setev travnega semena)- 2.371,68 eur,
- vzdrževanje igrišč (košnja, nabava gnojila, kremenčkovega peska, travne mešanice)- 52.944,64
eur,
- nabava mrež za nogometne gole- 467,54 eur,
- popravilo masažne mize- 70,00 eur,
- dobava in vgrajevanje frakcije ob telovadnici na prostem- 1.330,72 eur,
- stroški organizacije tekme UEFA razvojni turnir- 200,00 eur.
PP180573- Rušitev in preureditev starih slačilnic
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o izvedbi gradbenih del na delu objekta starih slačilnic v Gornji Radgoni, št. 109/2019-P z dne
21.03.2019, Knuplež, d.o.o.
V letu 2019 se je zaradi dotrajanosti porušil zadnji del objekta starih slačilnic (pred nasipom), medtem ko so
se prostori obstoječih zidanih slačilnic preuredili.
Za obravnavani namen so se v proračunu zagotovila in porabila sredstva v skupni višini 8.202,32 eur.
PP180574- Vzpostavitev streetworkout parka
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o vzpostavitvi telovadnice na prostem na TŠC Trate v Gornji Radgoni, št. 456/2018-P z dne
23.10.2018, Kreal inženiring, d.o.o.
V okviru predmetne postavke gre za projekt izgradnje fitnesa na prostem in streetworkout naprav, ki je bil v
letu 2018 postavljen na TŠC Trate. Sredstva na postavki v višini 2.500,00 eur smo zagotavljali za obveznosti,
nastale v letu 2018 in zapadle v letu 2019. Porabili smo jih v višini 2.288,86 eur.
PP180575- Kolesarske poti Gornja Radgona
Projekt je bil v okviru teritorialnega razvojnega dialoga predlagan kot regijski projekt s strani Ministrstva za
infrastrukturo. Skupna vrednost projekta znaša 238.799,92 eur, projekt bo predvidoma financiran iz državnega
proračuna (19.947,99 eur), sredstev evropske kohezijske politike (79.791,94 eur) in sredstev Občine Gornja
Radgona (139.059,99 eur).
V letu 2019 smo za projekt zagotavljali sredstva v višini 56.559,40 eur in jih nismo porabljali.
PP180576- Izgradnja strehe nad tribuno
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o izgradnji strehe za pokritje tribune na TŠC Trate, št. 488/2018-P z dne 30.11.2018
V letu 2019 so se na postavki zagotovila sredstva v višini 119.799,67 eur in se porabila v višini 119.210,29
eur.
PP180578- Obnova večnamenskega športnega igrišča pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Gradbena pogodba za obnovo večnamenskega športnega igrišča pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, št.
228/2019-P z dne 26.06.2019, GMW, d.o.o.
Igrišče pri OŠ dr. Antona Trstenjaka v Negovi je v izredno slabem stanju, površina je neravna, razrita in
dotrajana, uničeni robniki, neurejeno je odvodnjavanje. Šoli je oteženo izvajanje šolske športne vzgoje, za
občane je praktično neuporabno, drugih zunanjih športnih površin pa šola in kraj ne premoreta. Z investicijo bi
pogoje uporabe izboljšali, s poudarkom na izgradnji atletskih površin pa bi povečali tudi zanimanje za
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atletiko, obenem pa zdravstveno stanje in stanje duha predvsem adolescenčne mladine. Poleg vseh navedenih
pozitivnih učinkov investicije, pa seveda prvenstveno izboljšujemo kvaliteto izvajanja športnih dejavnosti,
ustvarjanje pogojev za nastanek novih produktov športne ponudbe za izvajanje programov zdravega načina
življenja na področju športne rekreacije in spodbujanja lokalnega prebivalstva k večji športni aktivnosti.
Projekt smo prijavili na razpis Fundacije za šport in pridobili sofinancerska sredstva v višini 14.205,00 eur.
Na odhodkovni strani smo v letu 2019 za projekt zagotovili sredstva v višini 70.512,09 eur in jih porabili v
višini 66.094,66 eur.
PP180579- Zamenjava ograje na teniških igriščih
Ograja ob teniškem igrišču na TŠC Trate v Gornji Radgoni je dotrajana in se skupaj s Teniškim klubom
Gornja Radgona postopoma obnavlja. Tako je bila ograja v letu 2018 že delno zamenjana in to v delu, kjer je
bila zamenjava najbolj nujna zaradi varnosti uporabe. Zamenjava preostalega dela ograje se je izvedla v letu
2019, strošek zamenjave pa je sofinanciral tudi Teniški klub Gornja Radgona.
Na postavki smo zagotovili in porabili sredstva v višini 9.733,75 eur.
PP180580- Kolesarske povezave SV Slovenija
Načrtovana gradnja kolesarske povezave za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je predvidena v območju
občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Benedikt, Cerkvenjak,
Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v slovenskih goricah,
Šentilj, Destrnik, Juršinci, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Izvedba projekta bo
sofinancirana iz evropskih kohezijskih sredstev do leta 2022, v okviru dogovora za razvoj regij, prednostne
naloge 4.4 Spodbujanje mobilnosti.
V letu 2019 je bila predvidena priprava izvedbenega projekta ter recenzija projekta in v ta namen zagotovljena
sredstva v višini 12.126,08 eur. Sredstva se niso porabljala.
PP180591 – tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni
javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja Radgona
Na predmetni postavki se v vrednosti 6.125,00 eur namenjajo sredstva za tekoče vzdrževanje opreme oziroma
športnih rekvizitov na igriščih TŠC Trate, večnamenskem igrišču v Sp. Ščavnici, košarkarskem igrišču na
Mladinski ulici v Gornji Radgoni in otroškem igrišču na Kocljevi ulici v Gornji Radgoni.
Sredstva smo porabili v višini 5.759,79 eur za obnovo in zamenjavo zaščitne ograje ob igrišču v Spodnji
Ščavnici in sanacijo linijskih razpok na asfaltni površini na igriščih (park, OŠ G. Radgona, igrišče Spodnja
Ščavnica)
PP180592 - Vzdrževanje telovadnice Partizan
Sredstva na predmetni proračunski postavki so bila namenjena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja
in obratovalnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z delovanjem telovadnice Partizan (čistilni material, električna
energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve in drugi operativni odhodki). V
proračunu za leto 2019 so bila za navedene namene zagotovljena sredstva v višini 30.614,25 eur, medtem ko
je poraba znašala 29.750,68 eur. Sredstva so bila porabljena za:
- čistilni material- 198,28 eur,
- nabavo drobnega materiala- 427,56 eur,
- električno energijo- 1.745,21 eur
- porabo kuriv in stroškov ogrevanja- 2.520,85 eur,
- vodo in komunalne storitve- 369,57 eur,
- storitve tekočega vzdrževanja objekta- 24.489,21 eur.
Z dajanjem telovadnice v uporabo, je Občina Gornja Radgona v letu 2019 ustvarila prihodek v višini 4.689,30
eur (evidentirano na kontu 71039901).
PP180597 - Izgradnja večnamenske športne dvorane
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI) za energetsko sanacijo in dograditev
večnamenske športne dvorane (VŠD) ob OŠ Gornja Radgona, št. 464/2018-P z dne 25.10.2018, Adesco,
d.o.o.
- Pogodba o izvedbi podporne strokovne storitve pri gradnji VŠD pri OŠ Gornja Radgona, št. 171/2019-P z
dne 24.05.2019, GI ZRMK, d.o.o.
Za investicijo izgradnje večnamenske športne dvorane, smo v letu 2019 zagotavljali sredstva v višini
124.551,86 eur in jih porabili v višini 99.921,13 eur za:
- plačilo komunalnega prispevka za gradnjo stavbe za šport- 25.531,69 eur,
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-

izdelavo projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI) za energetsko sanacijo in dograditev VŠD70.026,78 eur,
izvajanje podpornih strokovnih storitev pri gradnji VŠD- 4.057,66 eur,
izdelava varnostnega načrta- 305,00 eur.

18059002 – Programi za mladino
PP180590 – Programi za mladino – javni razpis
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona
Proračunska postavka je namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov v Občini Gornja Radgona. Na javni razpis se lahko prijavijo vsa mladinska društva v Gornji
Radgoni.
V letu 2019 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 6.000,00 eur in jih porabili v višini 4.036,27 eur.
Sredstva so bila nakazana Študentsko-mladinskemu klubu Klinka in Združenju Slovenskih katoliških skavtinj
in skavtov.
PP180593 – Program za mladino – mladinski svet
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.
V letu 2019 smo za mladinski svet zagotovili sredstva v višini 7.500,00 eur in jih porabili v višini 4.400,67
eur. Sredstva so se namenila za delovanje Mladinskega sveta Gornja Radgona.

19 - IZOBRAŽEVANJE
19029001 - Vrtci
PP190202 - Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o vrtcih
- Pogodba o začasnem sofinanciranju izvajanja dejavnosti v letu 2019, št. 142/2019-P z dne
21.03.2019, sklenjena z Vrtcem Manka Golarja Gornja Radgona
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 2019 Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona na svoji odhodkovni strani načrtuje
naslednje stroške, ki se zajemajo v ceno programov:
- Stroške dela (BODII, regres za letni dopust, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, KAD,
solidarnostne pomoči),
- 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),
- 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),
- Drugi specifični namenski stroški (drugi splošni material, službena obleka in obutev, knjige, CD,
založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, svetovalne storitve,
dnevnice za službena potovanja, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, članarine v domačih
neprofitnih institucijah, najemnine in zakupnine),
Stroški živil za otroka, ki se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec
zagotavlja na otroka v posameznih programih.
Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2019 v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 30.6.2005, izven
ekonomske cene zagotovila sredstva za:
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-

dodatno strokovno pomoč,
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,
- odpravnino delavcev, ki se bodo predvidoma upokojili,
- sodne stroške izterjav in
- investicije.
V letu 2019 so Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona zagotovljena sredstva v skupnem znesku 1.241.515,90
eur in porabljena v skupni višini 1.241.184,19 eur in sicer 1.210.571,70 eur za plačilo razlike med ceno
programov v vrtcu in plačili staršev, 944,20 eur za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter 29.668,29
eur za investicije.
PP190203 - Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci
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 smo tako v proračunu za
leto 2019 zagotovili sredstva za otroke vključene v vrtce v Mariboru, Žalec, Sveti Jurij ob Ščavnici, Beltinci,
Murski Soboti, Benediktu, Apače, Radenci.
Občina Gornja Radgona pa poleg razlike v ceni, tudi v letu 2019 v skladu s sklepom občinskega sveta z dne
30.6.2005, izven ekonomske cene zagotavlja sredstva za delo mobilnega defektologa v drugih vrtcih, za
otroke s posebnimi potrebami, ki to pomoč potrebujejo.
Za predmetne namene smo v proračunu za leto 2019 zagotovili sredstva v skupni višini 117.200,00 eur in jih
porabili v višini 95.312,10 eur.

PP190209- Vrtec pri OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova
Postavka se je z vrednostjo 62.359,10 eur v letu 2019 v proračun dodala na novo in sicer zaradi tega, ker se je
s 01.09.2019 k OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova priključila enota Vrtca Manka Golarja v Negovi.
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 2019 Vrtec pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova na svoji odhodkovni strani
načrtuje naslednje stroške, ki se zajemajo v ceno programov:
- Stroške dela (BODII, regres za letni dopust, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, KAD,
solidarnostne pomoči),
- 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),
- 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),
- Drugi specifični namenski stroški (drugi splošni material, službena obleka in obutev, knjige, CD,
založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, svetovalne storitve,
dnevnice za službena potovanja, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, članarine v domačih
neprofitnih institucijah, najemnine in zakupnine),
Stroški živil za otroka, ki se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec
zagotavlja na otroka v posameznih programih.
Občina Gornja Radgona je tudi v letu 2019 v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 30.6.2005, izven
ekonomske cene zagotovila sredstva za:
- dodatno strokovno pomoč,
- 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
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delovno mesto knjižničarke, v primeru bolniških in letnih dopustov pa v skladu z določili odločbe
ZPIZ pomaga tudi v oddelkih,
- odpravnino delavcev, ki se bodo predvidoma upokojili,
- sodne stroške izterjav in
- investicije.
V letu 2019 so Vrtcu pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova zagotovljena sredstva v skupnem znesku
62.359,10 eur in porabljena v skupni višini 48.530,46 eur in sicer v celoti za plačilo razlike med ceno
programov v vrtcu in plačili staršev.

19039001 - Osnovno šolstvo
PP190301-Osnovna šola Gornja Radgona
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Osnovni šoli Gornja Radgona smo v letu 2019 namenili 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) v vrednosti 93.376,51 eur, tako kot v vseh prejšnjih letih, tudi
stroške plač iz naslova nadstandardnega programa v vrednosti 78.755,55 eur ter stroške investicij v vrednosti
31.529,28 eur.
PP190302- Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova smo v letu 2019 zagotavljali sredstva za stroške vezane na objekt
(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) v višini 53.353,19 eur, stroške plač iz naslova nadstandardnega programa v višini
58.324,99 eur in stroške investicij v višini 14.329,42 eur.
PP190308- Vzdrževanje javnih zavodov
Sredstva v višini 24.985,00 eur so namenjena za vzdrževanje javnih zavodov. Porabili smo jih v višini
8.347,46 eur in sicer za :
- izvedbo meritev na elektroinstalacijah, strelovodu in prezračevanju v Mladinskem centru- 573,40 eur,
- menjavo grelnika sanitarne vode v OŠ Gornja Radgona- 4.509,34 eur in
- podiranje dreves pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova- 3.264,72 eur.
PP190311- Sofinanciranje projekta SIO 2020
V proračunu za leto 2019 smo zagotavljali sredstva v višini 20.000,00 eur za omreženje v OŠ Gornja Radgona
s podružnico in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova. Sredstva so se porabila v višini 3.114,66 eur in sicer so se
kot transfer v višini 2.145,98 eur nakazala OŠ Gornja Radgona in v višini 968,68 eur OŠ dr. Antona
Trstenjaka Negova.
PP190324- Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr. Janka
Šlebingerja Gornja Radgona
Glede na to, da je podružnična šola del OŠ Gornja 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 Gornja Radgona, ki ga
uporablja za svoje delovanje podružnična šola.
V letu 2019 smo za obratovalne stroške in stroške vzdrževanja podružnične šole Gornja Radgona, namenili
sredstva v višini 6.021,28 eur.

19039002 - Glasbeno šolstvo
PP190303 – Glasbena šola Gornja Radgona
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, se iz sredstev lokalne
skupnosti v skladu z normativi in standardi glasbenim šolam zagotavljajo tudi: sredstva za nadomestilo
stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo. V okviru sredstev za izvajanje programov Glasbene šole
Gornja Radgona, se šoli v celoti zagotavljajo sredstva za materialne stroške objekta in stroške dela, določene v
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Zakonu o organiziranju in financiranja vzgoje in izobraževanja. Občina zagotavlja tudi sredstva za udeležbo
na tekmovanjih.
V proračunu za leto 2019 smo Glasbeni šoli Gornja Radgona zagotavljali:
- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim (prevoz in prehrana) v višini 16.144,59 eur
- sredstva za izdatke za blago in storitve (električna energija, stroški ogrevanja, čiščenja in vzdrževanja,
varstvo pri delu, revizija, zdravstveni pregledi, nastopi, revije in tekmovanja ter najem plesne dvorane) –
36.291,56 eur in
- sredstva za investicijske transfere (nakup instrumentov)- 1.257,17 eur.
PP190310 – Sofinanciranje ostalih šol
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Na podlagi 86. člena ZOFVI, se na postavki zagotavljajo sredstva v višini 1.500,00 eur za sofinanciranje
materialnih stroškov ostalih šol, katere obiskujejo učenci občine Gornja Radgona.
V letu 2019 smo porabili sredstva v višini 330,83 eur, nakazala pa so se OŠ IV Murska Sobota.
PP190343 – Zasebna glasbena šola Maestro
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
- Pogodba o sofinanciranju izvajanja dejavnosti v letu 2016, št. 79/2016-P z dne 02.03.2016, sklenjena z
Zasebno glasbeno šolo MAESTRO Gornja Radgona
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 2019 so bila porabljena sredstva za delovanje Zasebne glasbene šole Maestro v
višini 7.050,50 eur.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
PP190650 - Regresiranje prevozov učencev
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.
Na postavki smo v letu 2019 zagotovili sredstva v višini 182.200,00 eur in jih porabili v višini 170.491,35 eur.
PP190652 – Jelkovanje otrok
Občina Gornja Radgona je tudi v letu 2019 iz proračuna zagotovila sredstva za nabavo daril ob praznovanju
božiča in novega leta, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona. Sredstva v
vrednosti 10.000,00 eur so se razdelila OŠ Gornja Radgona (2.457,00 eur), OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
(1.479,00 eur), Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona (3.520,00 eur) in Društvu prijateljev mladine Gornja
Radgona (2.544,00 eur).

19069003 – Štipendije
PP190661 – Ustanova dr. Antona Trstenjaka
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 bila v proračunu za leto 2019 namenjena sredstva v višini 1.000,00 eur.
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19069004 – Nagrade šolajočim
PP190662 – Nagrade šolajočim
V skladu s Pravilnikom o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in
izjemne dosežke v času izobraževanja (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2017 z dne 15.02.2017)
se na podlagi prejetih vlog izplačujejo t. i. »nagrade šolajočim«.
V letu 2019 smo za obravnavani namen zagotovili in porabili sredstva v višini 4.200,00 eur.

20 - SOCIALNO VARSTVO
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
PP200201 - Sofinanciranje delovanja varne hiše
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o sofinanciranju socialno-varstvenega programa v letu 2018, št. 54/2018-P z dne 14.02.2018,
sklenjena z Društvom varnega zavetja
Občina Gornja Radgona za svoje občane, na podlagi pogodbe o sofinanciranju, sofinancira delovanje varne
hiše. V letu 2019 smo imeli za ta namen zagotovljena sredstva v višini 3.456,28 eur.
PP200425 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona je v letu 2019 v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
dodelila sredstva 63 upravičencem, ki so zaprosili za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka. Poraba
sredstev na postavki znaša 12.600,00 eur.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
PP200400 - Financiranje družinskega pomočnika
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu
Občina Gornja Radgona je v skladu z 18. členom Zakona o socialnem varstvu dolžna financirati družinske
pomočnike, ki skrbijo za polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in polnoletne težko gibalno
ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. V letu 2019 so bila
sredstva izplačana za 6 upravičencev, v skupni višini 38.513,32 eur.

20049003 - Socialno varstvo starih
PP200410 - Regresiranje oskrbe v domovih
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu
Občina Gornja Radgona je v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu dolžna iz svojega proračuna
financirati stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče v
Občini Gornja Radgona in je delno ali v celoti oproščen plačila storitev institucionalnega varstva.
Oskrbo v domovih smo poravnavali CUDV Črna na Koroškem, Dom Kuzma, Domu Lenart, Domu Lukavci,
Domu starejših občanov Ilirska Bistrica, DSO Ljutomer, Domu starejših Rakičan, DOSOR Radenci, DSO
Gornja Radgona, Mozaiku, SVZ Hrastovec, VDC Murska Sobota, Zavod Franko Maribor in ZUDV Dornava.
Za obravnavani namen smo v letu 2019 zagotovili in porabili sredstva v višini 296.750,98 eur.

PP200412 - Pomoč na domu - CSD G. Radgona
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu
- Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
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 tem odloku je določeno, da obsega pomoč družini na
domu socialno oskrbo za upravičence v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba
na domu lahko nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu. Občina Gornja Radgona zagotavlja
izvajanje javne službe pomoči družini na domu preko Centra za socialno delo Gornja Radgona. Storitve te
javne službe se financirajo iz cene, ki se oblikuje na način, ki ga določa Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Za Občino Gornja Radgona je izvajalo pomoč 5 oskrbovalk, ki
so nudile storitev 24 oskrbovancem.
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V letu 2019 smo za tovrstne namene zagotovili sredstva v višini 77.101,57 eur.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
PP200401 - Subvencioniranje najemnin
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Stanovanjski zakon
V skladu z 28. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Center za socialno delo ugotavlja
upravičenost do subvencioniranja najemnine, medtem ko je Občina Gornja Radgona v skladu z 121. členom
Stanovanjskega zakona in na podlagi izdanih odločb dolžna najemnino subvencionirati. Občina Gornja
Radgona je v skladu z 121. členom Stanovanjskega zakona dolžna subvencionirati najemnino najemniku
stanovanja, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine
njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % njihovega ugotovljenega dohodka in sicer znesek
najemnine, pri izračunu, katerega se upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda, vendar ne
večja, kot znaša primerna površina glede na število oseb v stanovanju. Subvencija se določi največ v višini 80
% neprofitne najemnine. Za ta namen smo v letu 2019 zagotovili sredstva v višini 70.000,00 eur in jih porabili
v višini 68.462,84 eur.

PP200402 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona je v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih
pomoči v občini Gornja Radgona v letu 2019 dodeljevala enkratne denarne pomoči občanom, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Gornja Radgona in ki jim je zaradi trenutne ogroženosti nujno potrebna finančna pomoč.
Občinska denarna pomoč se lahko dodeli enkrat letno in je namenjena nakupu osnovnih življenjskih
potrebščin, obratovalnih stroškov bivanja, doplačila zdravil, stroškov za ureditev minimalnih standardov
bivanja za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
Pomoč pri stroških šolanja pomeni nakup šolskih potrebščin, subvencioniranje letovanja otrok in
mladostnikov ter šole v naravi za osnovnošolce in drugi stroški povezani z izobraževanjem otrok in
mladostnikov.
Izredna denarna pomoč je namenjena v izjemnih primerih kot so elementarne oz. naravne nesreče.
V proračunu za leto 2019 so sredstva za obravnavane namene zagotovljena v skupni višini 23.500,00 eur.
Porabili smo jih v višini 20.263,18 eur in sicer 10.195,89 eur za premostitev trenutne materialne ogroženosti,
in 10.067,29 eur za izredne denarne pomoči.
PP200403 - Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
Občina Gornja Radgona mora v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč, v primeru, da ni svojcev, plačati stroške pokopa. V letu 2019 je Občina Gornja Radgona
v skladu z zakonom poravnala stroške enega pogreba in za ta namen porabila sredstva v vrednosti 4.628,46
eur.
PP200411 – Sofinanciranje programa Zavetišča za brezdomce
Sredstva v višini 2.000,00 eur so se zagotovila za sofinanciranje programa Zavetišče za brezdomne osebe, za
obnovo stanovanjskega objekta v Lemerju in se niso porabljala.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
PP200203 - Sofinanciranje Materinskega doma v Pomurju
Svet Pomurske razvojne regije je na 60. redni seji v Murski Soboti, dne 15.01.2016, zavzel stališče in soglasno
sprejel sklep, da podpira vzpostavitev prvega materinskega doma v Pomurju in da Pomurskim občinam
priporoča, da podpišejo izjavo o podpori za prvi materinski dom.
Za ta namen smo v proračunu 2019 zagotovili sredstva v višini 1.700,00 eur in jih porabili v višini 1.692,52
eur.
PP200405- Sofinanciranje večgeneracijskega centra Pomurja (Zavod Vitica)
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o opravljanju socialnovarstvenih storitev, št. 133/2017-P z dne 04.05.2017, podpisana z Zavodom Vitica,
Gornja Radgona
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Zavod za pomoč družini na domu Vitica Gornja Radgona deluje aktivno od novembra 2014. Deluje na
področju storitve socialne oskrbe in storitve 24 urnega varovanja na daljavo. Izvaja program
medgeneracijskega središča z dnevnim centrom aktivnosti, v katerega se dnevno vključuje nezanemarljivo
število občanov Občine Gornja Radgona.
V letu 2019 smo za delovanje večgeneracijskega centra Pomurja, zagotovili sredstva v višini 1.000,00 eur in
jih v celoti porabili.
PP200406- Sofinanciranje dnevnega centra za duševno zdravje IZZA (Zavod Vitica)
Zakonska oz. druge pravne podlage:
-

Pogodba o opravljanju socialnovarstvenih storitev, št. 133/2017-P z dne 04.05.2017, podpisana z Zavodom Vitica,
Gornja Radgona

Glede na to, da so uporabniki medgeneracijskega središča tudi osebe s težavami v duševnem zdravju, je Zavod
za pomoč družini na domu Vitica Gornja Radgona, v drugi polovici leta 2017 uvedel tudi program Dnevnega
centra za duševno zdravje.
V letu 2019 smo za delovanje dnevnega centra za duševno zdravje IZZA namenili in porabili sredstva v višini
3.645,69 eur.
PP200407- Sofinanciranje socialno varstvenega programa LUČKA (Zavod VITICA)
Zavod Vitica v letu 2019 izvaja socialno varstveni program, ki je namenjen preprečevanju in s tem
zmanjševanju nasilja nad starejšimi v Pomurski regiji. Program je 80% sofinanciran s strani Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve in 20% s strani lokalnih skupnosti (27 občin).
V proračunu za leto 2019 smo zagotovili sredstva v višini 578,80 eur in jih v celoti porabili.
PP200423 - Sofinanciranje programov RKS OO G. Radgona
Na podlagi razdelitve Občina Gornja Radgona, Občina Radenci, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Občina
Apače so bili določeni deleži sofinanciranja Rdečega križa Slovenije. Občina Gornja Radgona je dolžna
financirati 42,89 % vseh sredstev, in sicer plačo za 1,5 zaposlene ter materialne stroške. Občina že več let
krije tudi stroške organizacije in izvedbe srečanj občanov v tednu starejših kot oblike navezovanja stikov in
druženja.
Za ta namen smo v letu 2019 zagotovili sredstva v višini 26.765,59 eur in jih porabili v višini 23.535,80 eur.
200427 – Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega
varstva

Občina Gornja Radgona je v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov
na področju socialnega in zdravstvenega varstva dolžna sofinancirati prostovoljne in neprofitne organizacije
ter društva, ki izvajajo programe s področja socialnega in zdravstvenega varstva in skrbijo za zdravje občanov
oziroma svojih članov. V letu 2019 so se sredstva v višini 6.820,68 eur nakazala 20 organizacijam.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
PP220101 - Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu
V letu 2019 smo za plačilo stroškov, povezanih z zadolževanjem in obresti od najetih kreditov na domačem
trgu zagotovili sredstva v skladu z obstoječimi amortizacijskimi načrti v skupni višini 63.070,84 eur.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23029001 - Rezerva občine
PP230201 - Proračunska rezerva občine
V proračunu za leto 2019 so bila predvidena sredstva za izločanje v proračunsko rezervo v višini 70.000,00
eur.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč:
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav
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nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke
nesreče.
V letu 2019 so se sredstva proračunske rezerve porabila v skupni višini 64.929,35 eur, in sicer za sanacijo
občinskih cest po neurjih.

V proračunu za leto 2019 so bila predvidena sredstva za izločanje v proračunsko rezervacijo v višini
10.000,00 eur.
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.
V letu 2019 so se sredstva proračunske rezervacije v skupni višini 5.257,76 eur porabila za vračilo pravdnih
stroškov podjetju PRAMAG, d.o.o.
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4001 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA
OBČINSKA UPRAVA
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 - Administracija občinske uprave
PP060310 - Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

V medobčinskem inšpektoratu in redarstvu so bili v letu 2019 zaposleni občinski inšpektor in dva občinska
redarja. Za plače, prispevke, regres, delovno uspešnost, nadurno delo, kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje, zdravniške preglede, dnevnice in druge prejemke zaposlenih na medobčinskem inšpektoratu, so
se v letu 2019 zagotovila sredstva v višini 79.811,82 eur, medtem ko so se realizirala v višini 76.957,33 eur.

PP060311 - Materialni stroški - medobčinski inšpektorat
Na postavki se evidentirajo materialni stroški, ki so potrebni za redno delovanje medobčinskega inšpektorata.
V proračunu za leto 2019 so bila za ta namen zagotovljena sredstva v skupni višini 17.136,88 eur in
porabljena v višini 12.795,09 eur za pisarniški material, strokovno literaturo, uniforme in službeno obleko,
telefon, poštne storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, tekoče
vzdrževanje komunikacijske opreme, seminarje in članarine.
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B – Račun finančnih terjatev in naložb
PP040316 – Dokapitalizacija DSO Gornja Radgona
Na postavki so bila sredstva v višini 51.000,00 eur zagotovljena za dokapitalizacijo DSO Gornja Radgona, ki
se ni izvedla.

PP040326 – Ustanovna članarina MiRi
Na postavki so bila sredstva v višini 2.000,00 eur zagotovljena za vplačilo ustanovne članarine v Zavod MiRi.
Sredstva so se v celoti porabila.

C – Račun financiranja
4000 – OBČINSKA UPRAVA
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
PP220102 - Odplačila glavnic od dolgoročnih kreditov
V sprejetem proračunu smo planirali odplačilo dolga v višini 565.405,13 eur in ga skladno z amortizacijskimi
načrti v višini 563.705,42 eur tudi realizirali. Odplačevali smo glavnice naslednjih dolgoročnih kreditov :
- dolgoročni kredit za investicijo v OŠ Gornja Radgona- 72.727,20 eur,
- dolgoročni kredit za izgradnjo vrtca v Gornji Radgoni- 66.666,72 eur,
- dolgoročna kredita, najeta za izgradnjo slačilnic na TŠC Trate- 63.192,74 eur,
- dolgoročni kredit, najet za izgradnjo kanalizacijskega sistema- 50.000,04 eur,
- dolgoročni kredit, najet za modernizacijo cest- 57.692,40 eur,
- dolgoročni kredit, najet za energetsko sanacijo OŠ Gornja Radgona- 34.991,58 eur,
- dolgoročni kredit, najet za energetsko sanacijo OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova- 15.992,86 eur,
- dolgoročni kredit, najet za izgradnjo čistilne naprave- 61.011,64 eur,
- dolgoročni kredit, najet za izgradnjo platoja, kanalizacije Mele in kanalizacije Gornja Radgona101.583,60 eur,
- dolgoročni kredit, najet za investicijo v zamenjavo vodovoda, obnovo pločnikov, kanalizacijo in JR na
panonski ulici- 22.239,54 eur,
- dolgoročni kredit, najet za prenovo JR na Partizanski cesti in cesti na stadion v Gornji Radgoni- 1.211,78
eur,
- dolgoročni kredit, najet za modernizacijo JP605641 Lastomerci-Geratič (plaz)- 3.102,34 eur,
- dolgoročni kredit, najet za modernizacijo JP604931 Zagajski Vrh- Drvanja (Čeh, Jakopec)- 1.960,68 eur,
- dolgoročni kredit, najet za modernizacijo JP606191 Očeslavci-domačija Klemenčič- 3.659,52 eur,
- dolgoročni kredit, najet za modernizacijo JP606752 Negova-šola- 5.826,88 eur,
- dolgoročni kredit, najet za modernizacijo JP606181 Očeslavci- domačija Križan- 1.845,90 eur.
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5001 – KS GORNJA RADGONA
PP020210 - Stroški plačilnega prometa
Plan: 25,00 eur, realizacija: 10,93 eur
Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve zaračunava
provizijo za izvajanje plačilnega prometa.
PP040361 - Dotacije drugim organizacijam
Plan: 2.000,00 eur, realizacija: 1.866,47 eur
Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno. Sredstva v višini 500,00 EUR so bila nakazana Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Gornja Radgona , 300,00 EUR Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona za tradicionalno
prireditev Kresovanje z baklado, 400,00 EUR Ribiški družini Gornja Radgona za pomoč pri izvedbi
prireditve ob 60. Obletnici Ribiške družine, 100,00 EUR Območnemu združenju Slovenskih častnikov
Gornja Radgona za stroške pri izdelavi praporja, 100,00 EUR Karate klubu Seki za uvrstitev na svetovno
mladinsko prvenstvo v karateju za Nejca Strniša, 200,00 EUR Rokometnemu klubu ARCONT Radgona ob
60. letnici delovanja in 266,47 EUR za čistilno akcijo.
PP060201 - Materialni stroški
Plan:7.585,00 eur , realizacija: 5.933,48 eur
V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov.
PP060210 - Sejnine članom KS
Plan: 2.400,00 eur, realizacija: 1.673,67 eur
Svet krajevne skupnosti Gornja Radgona šteje deset članov. V postavki so planirane sejnine članom. V letu
2019 je načrtovanih pet sej sveta KS.
Do 31.12. 2019 se je svet KS sestal tri krat in sicer 28.1.2019, 15.5.2019 in 17.10.2019.
PP160301 - Tekoče vzdrževanje pokopališča
Plan: 52.175,01 eur, realizacija: 45.278,61 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 d.o.o. Do 31.12.2019 so bile vse
planirane naloge izvedene.
PP160302 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča
Plan: 69.849,99 eur , realizacija: 9.122,63 eur
V letu 2019 so se na pokopališču izvedla samo manjša popravila( Inštalacija plina v mrliški vežici, menjava
dotrajanih radiatorjev v mrliški vežici, Krovsko kleparska dela na objektu mrliške veže, menjava oken).
Ostanek sredstev se bo prenesel v leto 2020.
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5002 – KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI
PP020211 – Plačila storitev UJP
Plan: 15,00 eur, realizacija: 3,73 eur
Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve zaračunava
provizijo za izvajanje plačilnega prometa.
PP040366 - Dotacije drugim organizacijam
Plan: 1.700,00 EUR, realizacija: 1.700,00 EUR
Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno. Do 31.12.2019 je bila na podlagi vlog nakazana dotacija Društvu upokojencev
Črešnjevci-Zbigovci v višini 200,00 EUR , Glasbeno kulturnemu društvu Opoj v višini 300,00 EUR,
Kulturnemu društvu Peter Dajnko Črešnjevci v višini 300,00 EUR, PGD Črešnjevci-Zbigovci v višini 300,00
EUR, Turističnemu društvu Majolka v višini 100,00 EUR in PGD Orehovci v višini 500,00 EUR.
PP060202 - Materialni stroški
Plan: 8.525,91 eur, realizacija: 1.826,40 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.
PP060217 - sejnine članom sveta KS
Plan: 2.200,00 eur, realizacija: 1.478,61 eur
Svet krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci šteje sedem članov. V postavki so planirane sejnine članom. V
letu 2019 je načrtovanih pet sej sveta KS.
Do 31.12 2019 se je svet KS sestal štiri krat in sicer dne 06.01.2019 , 24.04.2019, 22.10.2019 in 18.12.2019.
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5003 – KS NEGOVA
PP020212 - Plačila storitev UJP
Plan: 20,00 eur, realizacija: 8,36 eur
Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve zaračunava
provizijo za izvajanje plačilnega prometa.
PP040363 - dotacije drugim organizacijam
Plan: 800,00 eur, realizacija: 500,00 eur
Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj. Do
31.12. 2019 je bila nakazana dotacija Društvu upokojencev Negova v višini 100,00 EUR, PGD Ivanjševci v
višini 300,00 EUR, in TD Negova-Sp. Ivanjci v višini 100,00 EUR.
PP060203 - Materialni stroški
Plan: 4.290,79 eur, realizacija 2.655,35 eur
V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov.
PP060211 - sejnine članom sveta KS
Plan: 2.300,00 eur, realizacija 1.858,53 eur
Svet krajevne skupnosti Negova šteje osem članov. V postavki so planirane sejnine članom sveta KS. Do
31.12. 2019 se je svet KS sestal pet krat in sicer dne 28.01.2019, 23.04.2019, 15.6.2019, in 21.10.2019 in
17.12.2019.
PP160303 – Tekoče vzdrževanje pokopališča
Plan: 7.500,00 eur, realizacija: 3.923,15 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, vodarina, košnja in druga
dela.
PP160304 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča
Plan: 24.600,00 eur, realizacija 36,93 eur
Pod investicijsko vzdrževanje pokopališča so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje mrliške veže in
pokopališča (v letu 2019 je v postavko zajeta nabava novega gasilnega aparata za potrebe mrliške veže).
Ostanek sredstev na postavki se prenese v leto 2020.
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5004 – KS SPODNJI IVANJCI
PP020213 - Stroški plačilnega prometa
Plan: 13,00 eur, realizacija: 3,35 eur
Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve zaračunava
provizijo za izvajanje plačilnega prometa.
PP040364 - Dotacije drugim organizacijam
Plan: 3.230,00 eur, realizacija: 2.825,00 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. Do 31.12.2019 je bila postavka
realizirana v višini 2.825,00 EUR . Dotacije je bila nakazana Društvu upokojencev Negova-Spodnji Ivanjci v
višini 200,00 EUR, PGD Stavešinci v višini 400,00 EUR, KŠD Spodnji Ivanjci v višini 390,00 EUR, KŠD
Stavešinci v višini 200,00 EUR, KŠD Očeslavci v višini 1.035,00 EUR, PGD Spodnji Ivanjci v višini 400,00
EUR in Shotokan karate klubu Gornja Radgona v višini 200,00 EUR.
PP060204 - Materialni stroški
Plan: 4.675,45 eur, realizacija 1.096,88 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.
PP060212 - Sejnine članom sveta KS
Plan: 1.700,00 eur, realizacija: 1.173,26 eur
Svet krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci šteje šest članov. V postavki so planirane sejnine članom. V letu 2019
je načrtovanih pet sej sveta KS. Do 31.12.2019 se je svet KS sestal na petih sejah dne 19.02.2019, 23.04.2019,
17.09.2019, 19.11.2019 in 17.12.2019.
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5005 – KS SPODNJA ŠČAVNICA
PP020214 - Stroški plačilnega prometa
Plan 10,00 eur, realizacija: 8,43 eur
Krajevna skupnost ima odprt svoj podračun na Upravi za javna plačila, ta si za svoje storitve zaračunava
provizijo za izvajanje plačilnega prometa.
PP040365 - Dotacije drugim organizacijam
Plan: 200,00 eur, realizacija: 200,00 eur
Krajevna skupnost na podlagi vlog društev in zavodov prispeva manjša sredstva za izvajanje srečanj,
prireditev in podobno. Do 31.12.2019 so bila sredstva nakazana Društvu upokojencev Gornja Radgona
Pododbor Spodnja Ščavnica v višini 200,00 EUR .
PP060326 – Investicijsko vzdrževanje- menjava oken
Plan: 8.000,00 eur, realizacija: 7.983,49 eur
V letu 2019 smo sredstva na proračunski postavki porabili za izdelavo oziroma zamenjavo nastreška pri Domu
občanov Spodnja Ščavnica (severna stran)- Karbo d.o.o., beljenje fasade in napušča na severni strani pri
nadstrešku - Celcar Janez s.p., prestavitev luči razsvetljave pri nadstrešku - Eling d.o.o, obnovo kuhinjskega
prostora v Domu občanov Spodnja Ščavnica (vodovod, keramika,..), zamenjavo stekel na AP od Spodnje
Ščavnice do Lomanoš (7 x) - Nedeljko Marjan s.p.. Za stroške zamenjave stekel smo podali zahtevke oziroma
škodno prijavo na Zavarovalnico Sava d.d. Stroški zamenjave stekel so bili povrnjeni, kar je izkazano na
prihodkovni strani med ostalimi prihodki.
PP060205 - Materialni stroški
Plan: 7.746,07 eur, realizacija: 6.899,59 eur
V postavki so načrtovani izdatki za tekoče delovanje in izvajanje nalog krajevne skupnosti in njenih
programov.
PP060213- Sejnine članom sveta KS
Plan: 1.488,90 eur, realizacija: 1.488,90 eur
Svet krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica šteje šest članov. V postavki so planirane sejnine članom. V letu
2019 je načrtovanih pet sej sveta KS.
Do 31.12.2019 se je svet KS sestal pet krat in sicer dne 29.01.2019, 25.04.2019, 20.06.2019, 17.10.2019 in
28.11.2019.
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V. IZKAZ BILANCE STANJA
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OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2019
Zakon o računovodstvu v 28. členu navaja, da bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in
obveznosti do njihovih virov pravne osebe ob koncu obračunskega obdobja.
Bilanca stanja je računovodski izkaz SRS 24.1 in sestavni del letnega poročila, ki mora
prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, kot to določa
26.člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04).
Bilanca stanja proračuna občine Gornja Radgona na dan 31.12.2019 vsebuje podatke o stanju
sredstev ter obveznosti do virov sredstev. V bilanci stanja so izkazana tudi sredstva, ki jih imajo v
upravljanju javni zavodi.
V nadaljevanju podajamo pojasnila k postavkam v bilanci stanja občine Gornja Radgona na dan
31.12.2019:
SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Pogoj, da lahko izdatke ali stroške obravnavamo kot vlaganja v neopredmetena dolgoročna
sredstva je, da njihov nastanek soustvarja poslovne zmogljivosti in s tem prispeva k ustvarjanju
poslovnih učinkov v obdobju daljšem od enega leta.
Skupina kontov 00- neopredmetena dolgoročna sredstva
V skupini kontov 00 je evidentirana programska oprema, katere nabavna vrednost na dan
31.12.2019 znaša 55.296 eur.
Skupina kontov 01- popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
V skupini kontov 01 se evidentira popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev,
evidentiranih v skupini kontov 00
Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2019 znaša 47.405 eur,
kar pomeni, da znaša sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2019,
7.891 eur.
Skupina kontov 02- nepremičnine
V skupini kontov 02 imamo na dan 31.12.2019 evidentirana zemljišča v skupni višini 13.091.688
eur, gradbene objekte (širokopasovno omrežje, Špital, zgradba slačilnic s tribunami na TŠC Trate,
del stavbe Strelišče, Čistilna naprava Gornja Radgona, kanalizacijsko in vodovodno omrežje
Gornja Radgona, Obrežje reke Mure-inštalacije in objekt za protipoplavno zaščito, avtobusna
postajališča, poslovna stavba Partizanska cesta 13, ceste, poslovna stavba Maistrov Trg 2, fontana
v mestnem parku, stanovanja) v skupni višini 59.711.522 eur in nepremičnine, ki se pridobivajo
(kanalizacijski priključek Petrol, Hofer, vlaganja v CERO Puconci, vodovodno omrežje sistem C,
večnamenska športna dvorana, širokopasovno internetno omrežje- sive lise, obnova Vrtca Gornja
Radgona, enota Negova, pločnik Podgrad, meteorna kanalizacija na Horvatovi in Vrečovi ulici,
WiFi4EU, center za krepitev zdravja, postajališče za avtodome) v skupni višini 9.792.999 eur.
Skupina kontov 03- popravek vrednosti nepremičnin
V skupini kontov 03 se evidentira popravek vrednosti nepremičnin, evidentiranih v skupini
kontov 02.
Popravek vrednosti nepremičnin na dan 31.12.2019 znaša 25.800.581 eur, kar pomeni, da znaša
sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2019, 56.795.628 eur.
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Skupina kontov 04- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
V skupini kontov 04 je na dan 31.12.2019 evidentirana oprema (oprema za promet in zveze,
računalniki, tiskalniki, pohištvo, oprema za snemanje in razmnoževanje, oprema v čistilni napravi,
aktivna oprema širokopasovnega omrežja, oprema na TŠC Trate, oprema obrežja reke Mure,
oprema v strelišču, oprema kanalizacijskega omrežja in oprema v občinskih stanovanjih), katere
nabavna vrednost na dan 31.12.2019 znaša 2.179.085 eur, drobni inventar, katerega vrednost na
dan 31.12.2019 znaša 72.658 eur in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 162.542 eur.
Skupina kontov 05- popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
V skupini kontov 05 se evidentira popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev, evidentiranih v skupini kontov 04.
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 znaša
1.106.258 eur. Glede na to, da se drobni inventar odpisuje v celoti že ob nabavi, je njegova
sedanja vrednost na dan 31.12.2019 enaka nič, sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev pa znaša 1.308.026 eur.
Skupina kontov 06- dolgoročne finančne naložbe
V SRS 3 je predpisano izkazovanje in merjenje kapitalskih naložb. To so naložbe v delnice in
deleže ter druge kapitalske naložbe za rok daljši od enega leta. Dolgoročne finančne naložbe v
kapital, lastniški vrednostni papirji drugih podjetij in dolžniški vrednostni papirji podjetij ali
države se ob začetnem pridobivanju ovrednotijo po nabavni vrednosti.
Na dan 31.12 2019 je znašalo stanje dolgoročnih finančnih naložb 1.306.150 eur. Stanje naložb je
podrobneje prikazano v tabeli:

Naložba

Nabavna vrednost
(eur)
Naložbe v dom starejših Gornja Radgona
1.010.683
Naložbe v JP Komunala Radgona, d.o.o.
250.259
Naložbe v JP Prlekija, d.o.o.
45.000
Naložbe v JP Mariborski vodovod
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Naložbe v podjetje RC Maspos, d.o.o.
52
SKUPAJ
1.306.150
V letu 2019 se je iz AJPES-ovih evidenc izbrisala naložba v podjetje ARCONT IP, d.o.o.,
katerega celotni delež smo sicer prodali že v letu 2018.
Skupina kontov 09- terjatve za sredstva dana v upravljanje
Na obravnavani skupini kontov izkazujemo terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim
zavodom.
Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2019 je znašalo 11.269.213 eur in je
podrobneje prikazano v tabeli:

Sredstva dana v upravljanje- naziv
javnega zavoda
OŠ Gornja Radgona
OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
Glasbena šola Gornja Radgona
Knjižnica Gornja Radgona
PORA
Zdravstveni dom Gornja Radgona
KULTPROTUR
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Stanje na dan 31.12.2019 (v eur)
2.557.048
1.035.721
186.471
245.447
11.855
1.675.992
2.073.290
3.483.390
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Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Skupina kontov 11- dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja denarna sredstva na računu,
odprtem pri UJP Murska Sobota.
Stanje denarnih sredstev na računu Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2019 je znašalo
704.170,97 eur.
Skupina kontov 12- kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2019 znašajo 380.680 eur in zajemajo terjatve,
prikazane v tabeli:

Kupec
Kupci v državi
Najemnine za stanovanja in poslovne prostore
Komunalni prispevek
Skupaj

Stanje na dan 31.12.2019
208.304
92.655
79.721
380.680

Skupina kontov 14- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
V skupini kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo na dan
31.12.2019 odprte postavke za ostanke denarnih sredstev pri krajevnih skupnostih in kratkoročne
terjatve do uporabnikov proračunov v skupni višini 258.711,22 eur, podrobneje prikazani v tabeli:

Terjatev

Stanje na dan 31.12.2019
(v EUR)

KS Gornja Radgona
KS Črešnjevci-Zbigovci
KS Spodnja Ščavnica
KS Negova
KS Spodnji Ivanjci
Kratk.terjatve do upor. pror.
Občina Puconci- sklad

74.071,24
7.417,37
2.874,92
30.315,47
4.183,20
50.604,08
89.244,94

Skupina kontov 16- Kratkoročne terjatve iz financiranja
Kratkoročne terjatve iz financiranja predstavljajo na dan 31.12.2019 EZR presežek v vrednosti
220,00 eur, ki bo nakazan na redni račun Občine Gornja Radgona v letu 2020.
Skupina kontov 17- druge kratkoročne terjatve
Na dan 31.12.2019 znašajo druge kratkoročne terjatve 269.653 eur in predstavljajo terjatve za
refundirane boleznine nad 30 dni, terjatve za vračilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV,
terjatve iz naslova nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, druge kratkoročne terjatve in
terjatve za ostale davčne prihodke.
Skupina kontov 18- neplačani odhodki
Neplačani odhodki so odhodki, ki še do 31.12.2019 niso bili plačani in pomenijo vse odprte
nezapadle obveznosti. Na dan 31.12.2019 znašajo 1.324.061 eur.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Skupina kontov 20- kratkoročne obveznosti za prejete predujem in varščine
Na dan 31.12.2019 evidentiramo v skupini kontov 20, prejeto varščino v višini 180,00 eur.
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Skupina kontov 21- kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Na dan 31.12.2019 evidentiramo kratkoročne obveznosti do zaposlenih v skupni višini 70.814,20
eur. Gre za obveznosti do zaposlenih iz naslova plače za mesec december 2019.
Plača za mesec december 2019 je bila namreč samo obračunana, izplačana pa v mesecu januarju
2020. Obveznosti predstavljajo obveznosti za čiste plače, obveznosti za prispevke, obveznosti za
davke in druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih.
Skupina kontov 22- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Na dan 31.12.2019 evidentiramo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 788.108
eur. Gre za odprte, vendar nezapadle obveznosti, ki bodo poravnane v letu 2020.
Skupina kontov 23- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
V tej skupini prikazujemo obveznosti na dan 31.12.2019 v višini 84.199,36 eur in sicer iz naslova
obračuna dohodnine in prispevkov družinskih pomočnikov, sejnin članom občinskega sveta,
sejnin odborov in komisij, obračuna dohodnine in nadomestila župana, podjemnih pogodb,
obveznosti za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV-O 12/2019, obveznega
zdravstvenega zavarovanja nezavarovanih oseb za mesec december 2019, RTV prispevka,
obveznosti za davčne prihodke (stanje javnofinančnih prihodkov na dan 31.12.2019).
Skupina kontov 24- kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov
Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov državnih in občinskih proračunov znašajo
na dan 31.12.2019 370.942 eur. V celoti gre za nezapadle obveznosti.
Skupina kontov 26- kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo obveznosti za EZR račun v vrednosti 220,00
eur.
Skupina kontov 28- neplačani prihodki
Neplačani prihodki izkazujejo neplačane davčne in nedavčne prihodke, ki še do 31.12.2019 niso
bili plačani in bodo poravnani predvidoma v letu 2020. Na dan 31.12.2019 znašajo 664.724,74 eur
Skupina kontov 90- splošni sklad
Splošni sklad izkazuje lastne vire sredstev (neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena
osnovna sredstva, zemljišča, nepremičnine ki se pridobivajo, gradbene objekte, opremo, finančne
naložbe, sredstva dana v upravljanje) in na dan 31.12.2019 znaša 66.554.846,29 eur.
Skupina kontov 96- dolgoročno prejeta posojila
Skupina kontov 96- dolgoročno prejeta posojila, izkazujejo zneske še neodplačanih posojil, ki jih
je občina najela. Na dan 31.12.2019 izkazujemo 5.090.371,18 eur neodplačanih obveznosti iz
naslova dolgoročnega zadolževanja in sicer :
Ø Dolgoročni kredit, najet v letu 2007 pri Javnem skladu RS v vrednosti 333.332,80 eur, za
sanacijo vrtca Manka Golarja,
Ø Dolgoročni kredit, najet v letu 2011 pri Hypo-Alpe-Adria banki v vrednosti 418.181,68
eur, za rekonstrukcijo in adaptacijo OŠ Gornja Radgona,
Ø Dolgoročni kredit, najet pri Eko skladu v vrednosti 545.470,49,0 eur za izgradnjo slačilnic
na TŠC Trate,
Ø Dolgoročni kredit, najet pri Eko skladu za izgradnjo platoja, kanalizacije Gornja Radgona
in kanalizacije Mele, izgrajene v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju reke Mure- 1.117.419,71 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet pri Eko skladu za izgradnjo čistilne naprave, izgrajene v sklopu
projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Mure (lastna sredstva)671.128,08 eur;
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Ø Dolgoročni kredit, najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu za energetsko
sanacijo OŠ Gornja Radgona- 242.249,20 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu za energetsko
sanacijo OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova- 102.107,86 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet pri Delavski hranilnici za izgradnjo javne infrastrukture (cest)449.999,84 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet pri Delavski hranilnici za izgradnjo javne infrastrukture519.230,40 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo Panonske ulice- 155.676,92 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za prenovo
javne razsvetljave na Partizanski cesti in Cesti na stadion- 9.694,29 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo JP605641 Lastomerci-Geratič- 24.818,71 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo JP604931 Zagajski Vrh-Drvanja- 15.685,52 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo JP606191 Očeslavci-domačija Klemenčič- 29.272,83 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo JP606752 Negova-šola- 46.614,92 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo JP606181 Očeslavci- domačija Križan- 14.767,07 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo LC104051 G.Radgona- Norički Vrh- Police- 25.000,00 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo LC104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh- 33.701,00 eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo JP606093 Sp.Ščavnica- domačija Zadravec- 150.000,00 eur,
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo JP Ločjak- Negovski Vrh in JP ločki Vrh do domačija Klobasa- 85.000,00
eur;
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo JP Stavešinski Vrh- domačija Šiman- 50.000,00 eur,
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo JP Sp.Ščavnica- domačija Geratič- 55.000,00 eur,
Ø Dolgoročni kredit, najet na podlagi 21.člena ZFO pri državnem proračunu za
modernizacijo Orehovski Vrh- 25.941,00 eur

Gornja Radgona, 29.02.2020

Pripravila :
Dominika FRAS, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA EZR OBČINE
GORNJA RADGONA ZA LETO 2019
1. Uvod in razkritja
V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev
sistema enotnega zakladniškega računa smo 01.01.2008 pričeli z vodenjem ločenih poslovnih
knjig za upravljavca EZR Občine Gornja Radgona. Poslovne knjige so vodene pod šifro
proračunskega uporabnika 02291 in matično številko 5880289001.
2. Obrazložitev Bilance stanja
11- denarna sredstva na računih- 1.927.691,05 eur
Denarna sredstva na računih Občine Gornja Radgona ter njenih posrednih in neposrednih
uporabnikih sredstev, na dan 31.12.2019 znašajo 1.927.691,05 eur. Evidentirajo se na skupini
kontov 11 in pomenijo stanje denarnih sredstev na računih v višini 1.927.471,05 eur in
presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 v višini 220,00 eur.
Stanje denarnih sredstev na računih na dan 31.12.2019 je sledeče :
Ø Redni račun Občine Gornja Radgona- 704.170,97 eur
Ø Redni računi krajevnih skupnosti- 111.303,74 eur
Ø Redni računi javnih zavodov- 1.111.996,34 eur
16- kratkoročne terjatve iz financiranja- 17,36 eur
Kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 17,36 eur pomenijo terjatev iz naslova obresti za
pozitivna stanja na računih v mesecu decembru 2019. Terjatev zapade v plačilo v mesecu
januarju 2020.
24- kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov- 1.927.471,05 eur
Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov, so obveznosti iz naslova stanja
denarnih sredstev na EZR računu in sicer obveznosti do :
Ø Občine Gornja Radgona- 704.170,97 eur
Ø krajevnih skupnosti- 111.303,74 eur
Ø javnih zavodov- 1.111.996,34 eur
28- neplačani prihodki- 17,36 eur.
Neplačani prihodki v višini 17,36 eur pomenijo prav tako terjatev iz naslova obresti za
pozitivna stanja na računih v mesecu decembru 2019. Terjatev zapade v plačilo v mesecu
januarju 2020.
90- splošni sklad- 220,00 eur
V skupini konta 90-splošni sklad je evidentiran presežek prihodkov nad odhodki, ki pomeni
znesek prejetih obresti v vrednosti 220,00 eur v letu 2019.
3. Obrazložitev bilance prihodkov in odhodkov
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani prihodki iz naslova prejetih obresti s strani
poslovne banke v višini 220,00 eur. Ker odhodkov iz naslova obresti v letu 2019 ni bilo,
predstavlja višina prihodkov iz naslova obresti torej presežek prihodkov nad odhodki.
Gornja Radgona, 24.02.2020
Pripravila :
Dominika FRAS, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23, (Uradni list RS, št. 26/14) in 18. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) je Občinski svet Občine Gornja
Radgona na ___. redni seji dne, ________ sprejel

ODLOK
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona (v nadaljevanju: Odlok)
določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ),
podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način
določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in
vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
(1) Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem
programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za
kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v
občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so
opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
− v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
− načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
− spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
3. člen
(opredelitev programov in področij športa)
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob
upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko
sofinancirajo naslednja področja:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
• Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
• Obštudijske športne dejavnosti
• Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
• Kakovostni šport
• Vrhunski šport
• Šport invalidov
• Športna rekreacija
• Šport starejših
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2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
• Izgradnja, posodobitve in opremljanje športnih objektov in površin za šport
• Upravljanje in obratovanje športnih objektov in površin za šport
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
• Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
• Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov
• Založništvo v športu
• Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
• Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
• Delovanje športnih društev in njihovih zvez na lokalni ravni
• Delovanje občinskih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
• Športne prireditve
• Javno obveščanje o športu
• Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
4. člen
(izvajalci LPŠ)
(1) Izvajalci LPŠ po tem Odloku so lahko:
− športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
− zavodi za šport pa Zakonu o športu,
− pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
− ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom,
ki ureja ustanove,
− zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne programe,
− samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS in
− zasebni športni delavci.
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij LPŠ.
(3) Pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine imajo pod enakimi pogoji
prednost športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS ter zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne programe.
5. člen
(LPŠ)
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli programe in področja športa, ki so v koledarskem letu, za katerega se
LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in
prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
− programe in področja športa, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
− višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa,
− obseg in vrsto športnih programov in področij,
− pogoje in merila za vrednotenje programov in področij športa.
(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave v sodelovanju s Komisijo za šport, po
predhodnem mnenju občinske športne zveze pa sprejme Občinski svet Občine Gornja Radgona.
6. člen
(Komisija za šport)
(1) Za zagotavljanje avtentičnih interesov civilne športne družbe v športu v občini lahko župan s
sklepom ustanovi Komisijo za šport, ki poda mnenje k predlogu LPŠ pred odločanjem na občinskem
svetu in županu svetuje ter predlaga kvalitetne rešitve v zvezi z razvojem športa v občini. Komisija
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za šport je sestavljen iz petih (5) članov iz vrst športnikov in/ali športnih delavcev, ki delujejo v
športnih organizacijah s sedežem v občini.
(2) Mandat Komisije za šport je vezan na mandat župana.
III. POGOJI IN MERILA TER NAČIN DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA
7. člen
(pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ)
(1) Pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ so kot priloga sestavni del Odloka.
8. člen
(način določitve višine sofinanciranja)
(1) Višina sofinanciranja programov in področji športa se določi na osnovi pogojev in meril za
vrednotenje LPŠ. Vsak program in/ali področje športa se ovrednoti z ustreznim številom točk.
Vrednost točke je količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za skupino programov in/ali
področij športa in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov in/ali področij.
Višina sofinanciranja vsakega programa in/ali področja je zmnožek števila zbranih točk in
izračunane vrednosti točke.
IV. POSTOPEK SOFINANCIRANJA LPŠ
9. člen
(načini sofinanciranja LPŠ)
(1) Sofinanciranje izvajanja LPŠ iz javnih sredstev se lahko izvede z:
• izvedbo javnega razpisa (v skladu z ZŠpo-1) ali
• sklenitvijo neposredne pogodbe (v skladu z IN NPŠ, če izvajalec edini izpolnjuje pogoje).

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

10. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)
Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z
vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti,
sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski
zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze,
razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če
obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne
povezave). Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku
sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna
večina.
Naloge komisije so:
− pregled in ocena razpisne dokumentacije,
− odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
− ocenitev in vrednotenje vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, javnem razpisu in
razpisni dokumentaciji,
− priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih programih in področjih športa,
− potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po programih in področjih športa ter izvajalcih,
− vodenje zapisnikov o svojem delu.
Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojni uslužbenec občinske uprave.
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11. člen
(javni razpis in razpisna dokumentacija)
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom in sprejetim LPŠ župan izda sklep o začetku postopka
javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ, občinska uprava objavi javni razpis (v nadaljevanju: JR).
(2) Objava JR mora vsebovati:
− ime in naslov naročnika,
− pravno podlago za izvedbo JR,
− predmet JR,
− navedbo pogojev za kandidiranje na JR (izbira upravičenih izvajalcev LPŠ),
− navedbo pogojev in meril za vrednotenje programov in področij športa,
− višino sredstev, ki so na razpolago na JR,
− obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
− rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
− datum in način odpiranja vlog,
− rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
− navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
− informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
− razpisne obrazce,
− navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
− informacijo o dostopnosti do Odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
− vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

12. člen
(postopek izvedbe JR)
Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svojih spletnih straneh. Rok za prijavo na
JR ne sme biti krajši kot štirinajst (14) dni od objave JR.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega
se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v besedilu JR. Način elektronske
predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v
roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so
bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana
pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
− kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
− imena navzočih članov komisije,
− naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
− ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče
dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.

13. člen
(poziv za dopolnitev vloge)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste vlagatelje,
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema
poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo.
Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
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14. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in
jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to
pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi
zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja
letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev
in razvrstitev ne financirajo.
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
15. člen
(odločba o izbiri)
(1) Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri
je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(2) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec JR vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju
izvajanja LPŠ.

(1)
(2)
(3)
(4)

16. člen
(pritožbeni postopek: ugovor)
Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku osmih (8) dni od prejema odločbe. Predmet
ugovora ne morejo biti pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ.
O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna.
O odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se
vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.

17. člen
(objava rezultatov JR)
(1) Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
V. VSEBINA POGODB Z IZVAJALCI LPŠ IN NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD
POGODBAMI
18. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se
opredeli:
− naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
− pravna osnova za sklenitev pogodbe,
− vsebino in obseg programov in/ali področij,
− čas realizacije programov in/ali področij,
− višino dodeljenih sredstev,
− terminski plan porabe sredstev,
− način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo programov in področij, ter predvidene
sankcije v primeru neizvajanja,
− način nakazovanja sredstev izvajalcu,
− način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
− način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
− določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena
določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
− druge medsebojne pravice in obveznosti.
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(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo za sofinanciranje.

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

19. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe in področja športa v obsegu opredeljenem v
pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran program in/ali področje športa v skladu z JR.
Nadzor nad izvajanjem pogodb in namensko porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava,
ki lahko kadarkoli v času trajanja pogodb nadzor izvede po metodah:
− pregled periodičnih poročil izvajalcev,
− pregled spletnih strani izvajalcev ter spremljanje medijskih oblik javnega nastopanja,
− razgovori skrbnika pogodb z upravljavci (javnih) športnih objektov,
− razgovori skrbnika pogodb z izvajalci na sedežu občinske uprave,
− preverjanje izvedbe programov na mestu izvajanja – športnem objektu,
− pregled izvajanja na sedežu izvajalca in revizijski pregled na podlagi predloga.
V primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi
sofinanciranje in odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izvajalec vrniti v
proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem
JR.
Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan/ja
pooblasti ustrezno usposobljeno strokovno organizacijo.

VI. PREHODNE DOLOČBE
20. člen
(prednostna uporaba javnih športnih objektov in površin)
(1) Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe v okviru obveznega ali razširjenega
dela vzgojno izobraževalnega procesa, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
(2) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki.
(3) Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, a imajo status društva v javnem interesu na področju športa,
imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
21. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
(1) Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati 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).
22. člen
(veljavnost odloka)
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
Številka: 007-6/2019-U123
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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PRILOGA

POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO, VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORNJA RADGONA
IZHODIŠČNE DOLOČBE:

S Pogoji in merili za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju:
merila) se določa uresničevanje javnega interesa v športu. Sredstva se prijaviteljem razdelijo na
osnovi izvedbe JR. Merila so sestavni del Odloka in obsegajo:
• pogoje za določitev upravičenih izvajalcev LPŠ,
• merila za vrednotenje programov in področij športa.
Z merili je uveljavljen TOČKOVNI model. Vsakemu izbranemu programu/področju športa se na osnovi
meril izračuna skupna višina točk. Končna višina sofinanciranja programa/področja športa je zmnožek
med številom dodeljenih točk in končno vrednostjo točke, pri čemer je končna vrednost točke
količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za program/področje in skupnim številom zbranih točk
vseh ovrednotenih vlog posameznega programa/področja.

DOLOČITEV UPRAVIČENIH IZVAJALCEV LPŠ:

Prijavitelji postanejo upravičeni Izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež v občini Gornja Radgona,
• so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi
predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je:
o delovanje športnih klubov (SKD: 93.120) in/ali
o druge športne dejavnosti (SKD: 93.190),
• izvajajo programe/področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis (v
nadaljevanju: JR) ter izpolnjujejo vse pogoje JR,
• imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter izobražen/usposobljen kader za delo v
športu,
• imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe
programov,
• imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.
Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, se v nadaljevanju postopka izločijo iz vrednotenja.

ŠPORTNI PROGRAMI

Športni programi so najbolj prepoznaven del športa in praviloma predstavljajo organizirano in
strokovno vodeno celoletno športno vadbo, ki je prilagojena različnim skupinam ljudi, njihovim
sposobnostim, znanju, motivaciji, starosti (otroci, mladina, invalidi, odrasli, starejši).
Uporabljene kratice (oznake) v nadaljevanju predstavljajo naslednje športne programe:
ŠV-VIZ: športna vzgoja otrok in mladine: programi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
ŠV-PRO: športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi,
ŠV-PRI: športna vzgoja otrok: pripravljalni programi,
ŠV-PP: športna vzgoja otrok in mladine: programi otrok s posebnimi potrebami,
ŠŠTU: obštudijski športni programi,
ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine: programi usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
KŠ: programi kakovostnega športa,
VŠ: programi vrhunskega šport,
ŠI: programi športa invalidov,
RE: programi športne rekreacije,
ŠSTA: programi športa starejših.
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SPLOŠNI POGOJI ZA VREDNOTENJE VSEH ŠPORTNIH PROGRAMOV

Pri vrednotenju vseh športnih programov se upoštevajo naslednji splošni pogoji:
• VKLJUČENOST UDELEŽENCEV:
isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu,
• VELIKOST VADBENE SKUPINE (koeficient popolnosti skupine):
različne športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno
število vključenih! Vadbena skupina se ne prizna, če vanjo ni vključena vsaj polovica (50,00 %)
potrebnega števila vključenih; če izvajalec prijavi manjše število udeležencev, se število točk
proporcionalno zmanjša. Večje število vključenih ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.

PREGLEDNICA A-1

VKLJUČENI: PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI

POTREBNO ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI

ŠV-VIZ
ŠV-PP

velikost skupine

10

ŠV-PRO
do 5 let

ŠI, ŠSTA

10

ŠV-PRI
U-10 in U-11

8
10
10
VKLJUČENI: TEKMOVALNI PROGRAMI

velikost skupine

PREGLEDNICA A-3

KŠP: velikost skupine (4)

ŠV-PRI
U-8 in U-9

ŠV-PRI
U-6 in U-7

POTREBNO ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI

IŠP/MI: velikost skupine (1)
IŠP/MI: velikost skupine (2)
KŠP: velikost skupine (3)

ŠŠTU, RE

10
15
15
VKLJUČENI: PRIPRAVLJALNI PROGRAMI

PREGLEDNICA A-2

POTREBNO ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI

ŠV-PRO
od 15, do 19 let

ŠV-USM
U-12/13

ŠV-USM
U-14/15

ŠV-USM
U-16/17

ŠV-USM
U-18/19

KŠ
ČLANI/CE

8
8
10
10

6
8
10
14

6
8
10
14

6
8
10
14

4
8
10
14

(1) IŠP/MI: individualne športne panoge, miselne igre: uveljavlja se rezultati posameznika (PRIMER: atletika, borilni športi...)
(2) IŠP/MI: individualne športne panoge, miselne igre: uveljavlja se rezultati ekipe (PRIMER: kegljanje, balinanje…)
(3) KŠP: kolektivne športne panoge: tekmovanja v dvoranskih športih (PRIMER: košarka, rokomet…)
(4) KŠP: kolektivne športne panoge: tekmovanja na zunanjih športnih površinah (PRIMER: nogomet, ragbi…)

•

KOMPETENTNOST: IZOBRAZBA/USPOSOBLJENOST STROKOVNEGA KADRA (korekcija strokovni
kader):
različni športni programi zahtevajo različno angažiranost različno izobraženega/usposobljenega
strokovnega kadra. Z merili so določene naslednje stopnje vrednotenja:
o stopnja 1: vodja je dokazano strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe: ŠŠTU, ŠI, RE
in/ali ŠSTA.
o stopnja 2: vodja je dokazano strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe: ŠV-VIZ, ŠVPRO, ŠV-PP.
o stopnja 3: vodja je dokazano strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe: ŠV-PRI.
o stopnja 4: vodja je dokazano strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe ŠV-USM.

PREGLEDNICA B
STROKOVNI KADER
korekcijski faktor strokovni kader

KOMPETENTNOST STROKOVEGA KADRA
stopnja 1

stopnja 2

stopnja 3

stopnja 4

0,250

0,500

0,750

1,000

Strokovni kader, ki ni izobražen/usposobljen za delo v športu, se vrednoti s korekcijskim
faktorjem: 0,000!
•

PRIZNANI LETNI OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV (število ur vadbe; 1 ura = 60 minut):
vsakemu izvajalcu se za vsak prijavljeni športni program (vadbeno skupino) prizna tolikšen letni
obseg vadbe, kot ga sam predvidi ob prijavi na JR, vendar največ toliko, kot je določeno z merili
(preglednice št. 1 do 6).

•

ŠTEVILO PRIZNANIH ŠPORTNIH PROGRAMOV (vadbenih skupin):
število priznanih športnih programov se lahko omeji in se vsem izvajalcem določi z LPŠ.
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MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
ŠPORTNI PROGRAMI V ZAVODIH S PODROČJA VIZ

Med programe, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, prištevamo: promocijske športne programe,
šolska športna tekmovanja in dodatne ure športa v OŠ/SŠ.
Promocijske športne programe predstavljajo: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček
(ZS), Krpan (KR), Naučimo se plavati (NSP), Mladi planinec (MP).
Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na tekmovanjih, ki so
razpisana v reviji Šport mladih (Informator) od osnovnega do državnega nivoja.
Dodatne ure športa predstavljajo programi, ki jih šole v sodelovanju s športnimi društvi izvajajo s
ciljem posodobiti in povečati kakovost ter privlačnost prostočasnih programov. Sofinancirajo se
vadbene skupine, ki vadbo izvajajo v terminih predvidenih za šolske športne krožke.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-VIZ: promocijski program: MS, CP, ZS, KR, NSP, MP
ŠV-VIZ: šolska športna tekmovanja - udeležba ekip
ŠV-VIZ: dodatne ure športa v OŠ/SŠ

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/udeleženec
materialni stroški/skupina
materialni stroški/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 1

PROGRAMI ŠV-VIZ

CELOLETNI PROSTOČASNI PROGRAMI VIZ

MS, ZS, KRP,
CP, MP

NAUČIMO SE
PLAVATI

ŠŠT
osnovni nivo

ŠŠT
državni nivo

DODATNE URE
ŠPORTA V OŠ

število udeležencev programa
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

1

1

10

10

15

1
0

1
0

0
10

0
15

0
30

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA

PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE (PP), OBŠTUDIJSKI ŠPORTNI
PROGRAMI

Celoletni programi ŠV-PRO, ŠV-PP in ŠŠTU praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).
ŠV-PRO predstavlja širok spekter športnih aktivnosti, katerih cilj je izboljšanje gibalnih zmogljivosti
mladih. Pestro ponudbo omogoča raznolikost izvajalcev, ob enakih pogojih pa LPŠ daje prednost
programom športnih društev.
ŠV-PP je namenjena otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali
pridobljenimi okvarami in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v
vsakdanje življenje.
ŠŠTU predstavlja pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k nevtralizaciji negativnih
učinkov sedečega načina življenja. Celoletni programi se praviloma izvajajo v kraju študija.
Programi v času počitnic in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo športne dejavnosti v
skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci.
ŠV-PRI so programi, katerih osnovni cilj je spoznavanje specifičnih športnih panog (prednostno izbrani
športi) in doseganje vrhunskih športnih dosežkov. Vključeni v starostne skupine od 6 do 11 let po
ZŠpo-1 praviloma ne morejo postati registrirani športniki in rezultati doseženi na tekmovanjih se ne
upoštevajo. Programe ŠV-PRI praviloma prijavljajo izvajalci, ki imajo izdelano tekmovalno piramido,
katere vrh piramide je članska tekmovalna ekipa.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠŠTU: celoletni prostočasni programi
ŠV-PRO: občasni programi
ŠV-PRI: celoletni pripravljalni programi

MERILO ZA VREDNOTENJE:
športni objekt in strokovni kader/skupina
športni objekt in strokovni kader/skupina
športni objekt in strokovni kader/skupina
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PREGLEDNICA ŠT. 2-1

PROGRAMI ŠV-PRO

CELOLETNI PROSTOČASNI PROGRAMI

ŠV-PRO
do 5 let

ŠV-PRO
do 15; do 19 let

ŠV-PP

ŠŠTU

ŠV-PRO
OBČASNO

število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

1,5
30

2
30

2
30

2
30

20
1

45
45

60
60

60
60

60
60

20
20

PREGLEDNICA ŠT. 2-2

PROGRAMI ŠV-PRI

CELOLETNI PRIPRAVLJALNI PROGRAMI

ŠV-PRI
U-6 in U-7

ŠV-PRI
U-8 in U-9

ŠV-PRI
U-10 in U-11

število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

3
40

3
40

4
40

120
120

120
120

160
160

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

ŠV-USM predstavlja športne programe, kjer je osnovni cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov,
kar vključuje načrtno skrb za mlade športnike. V programe so lahko vključeni le mladi športniki, ki so
pri NPŠZ registrirani v skladu z ZŠpo-1. Cilj tekmovalnih programov je nastopanje mladih športnikov
v/na uradno priznanih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Športni dosežek je
ključen za vrednotenje tako vadbenih skupin kot mladih športnikov. Priznani letni obseg vadbe (vsaj
40 tednov v letu) je odvisen od uspešnosti/konkurenčnosti športnega dosežka. Dosežen rezultat
ekipe/tekmovalcev v pretekli tekmovalni sezoni (preteklem letu) je merilo za razvrstitev v kakovostno
raven:
• RAVEN III.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:
o IŠP/MI/KŠP: v isti starostni skupini vsi prijavljeni tekmovalci ali skupine dokažejo
nastopanje na uradno priznanih tekmovanjih NPŠZ (registrirani športniki); dosežen
rezultat na uradnih tekmovanjih NPŠZ.
• RAVEN II.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:
o IŠP/MI: v isti starostni skupini polovica tekmovalcev (glede na potrebno število
vključenih) dokaže rezultat v drugi tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP (uradni
jakostni lestvici NPŠZ).
Ostali, do popolnitve kvote popolne skupine, dokažejo nastop na uradno priznanih
tekmovanjih NPŠZ.
o KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat v drugi tretjini uradnega DP (končna
lestvica vseh lig).
• RAVEN I.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:
o IŠP/MI: v isti starostni skupini najmanj trije (3) tekmovalci dosežejo rezultat v prvi tretjini
nastopajočih na uradnem DP (uradni jakostni lestvici NPŠZ). Preostali do popolnitve kvote
za popolno skupino pa dokažejo nastopanje na uradnih tekmovanjih NPŠZ.
o KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat v prvi tretjini uradnega DP (končna
lestvica vseh lig).
Mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s »Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in
kategoriziranje športnikov v RS« dosežejo status športnika mladinskega (MLR) ali perspektivnega
razreda (PR). S tem se jim prizna dodatni program športne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da
je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član
društva s sedežem v občini.
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S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-USM: celoletni tekmovalni programi otrok in mladine
ŠV-USM: dodatni programi kategoriziranih športnikov MLR, PR

PREGLEDNICA ŠT. 3-1

MERILO ZA VREDNOTENJE:
športni objekt, strokovni kader in MS/skupina
materialni stroški/udeleženec

PROGRAMI ŠV-USM (III. RAVEN)

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI

ŠV-USM
U-12/13

ŠV-USM
U-14/15

ŠV-USM
U-16/17

ŠV-USM
U-18/19

število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

4
40

4
40

4,5
40

4,5
40

160
160
160

160
160
160

180
180
180

180
180
180

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA

PREGLEDNICA ŠT. 3-2

PROGRAMI ŠV-USM (II. RAVEN)

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI

ŠV-USM
U-12/13

ŠV-USM
U-14/15

ŠV-USM
U-16/17

ŠV-USM
U-18/19

število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA

5
40

5
40

6
40

6
40

200
200
200

200
200
200

240
240
240

240
240
240

PREGLEDNICA ŠT. 3-3

PROGRAMI ŠV-USM (I. RAVEN)

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI

ŠV-USM
U-12/13

ŠV-USM
U-14/15

ŠV-USM
U-16/17

ŠV-USM
U-18/19

število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

6
40

6
40

8
40

8
40

240
240
240

240
240
240

320
320
320

320
320
320

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA

Višina korekcijskega faktorja za vrednotenje materialnih stroškov tekmovalnih skupin ŠV-USM se
določi z LPŠ.

PREGLEDNICA ŠT. 3-4

ŠV KATEGORIZIRANI

PROGRAMI KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV

KATEGORIZIRANI
MLR

KATEGORIZIRANI
PR

število vključenih
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

1

1

40

80

ŠPORTNI PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA

KŠ je pomembna vez med programi ŠV-USM ter VŠ, saj vključuje večje število športnikov in
strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih
panog na nacionalni ravni. V programih KŠ sodelujejo športniki/ekipe v članskih kategorijah, ki ne
izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskih športnikov in tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Dosežen rezultat ekipe/tekmovalcev v pretekli
tekmovalni sezoni (preteklem letu) je merilo za razvrstitev v kakovostno raven:
• RAVEN III.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:
o IŠP/MI/KŠP: vsi prijavljeni tekmovalci ali skupina dokažejo nastopanje na uradno
priznanih tekmovanjih NPŠZ (registrirani športniki); dosežen rezultat na uradnih
tekmovanjih NPŠZ.
• RAVEN II.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:
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IŠP/MI: 4 prijavljeni tekmovalci z doseženim rezultatom v drugi tretjini vseh nastopajočih
na uradnem DP (ali uradna jakostna lestvica NPŠZ).
o KŠP: ekipa z rezultatom v drugi (po rangu) državni ligi NPŠZ.
RAVEN I.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:
o IŠP/MI: 4 prijavljeni tekmovalci z doseženim rezultatom v prvi tretjini vseh nastopajočih
na uradnem DP (ali uradna jakostna lestvica NPŠZ).
o KŠP: ekipa z rezultatom v prvi (po rangu) državi ligi NPŠZ.
o

•

Športniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in
kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem se jim prizna
dodatni program športne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v
zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
KŠ: celoletni tekmovalnih skupin odraslih
KŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov DR

MERILO ZA VREDNOTENJE:
športni objekt in materialni stroški/skupina
materialni stroški/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 4-1

KAKOVOSTNI ŠPORT

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI

ČLANSKE EKIPE
III. RAVEN

ČLANSKE EKIPE
II. RAVEN

ČLANSKE EKIPE
I. RAVEN

število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA

4
40

6
40

8
40

160
160

240
240

320
320

Višina korekcijskega faktorja za vrednotenje materialnih stroškov tekmovalnih skupin KŠ se določi z
LPŠ.

PREGLEDNICA ŠT. 4-2

KŠ

PROGRAMI KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV

KATEGORIZIRANI
DR

število vključenih
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

1

40

ŠPORTNI PROGRAMI VRHUNSKEGA ŠPORTA

VŠ predstavlja eno naj višjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa. Z vidika javnega
interesa zajema programe priprav in tekmovanj športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za
registriranje in kategoriziranje športnikov v RS pridobili naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega
(SR) in/ali mednarodnega razreda (MR). Vrhunskim športnikom s statusom OR, SR in/ali MR se
priznajo dodatni programi športne vadbe, ki se sofinancirajo pod pogojem, da je kategorizacija
navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v
občini. Programi vrhunskih športnikov invalidov se obravnavajo enako kot ostali programi VŠ.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
VŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 5

VRHUNSKI ŠPORT

PROGRAMI KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV

KATEGORIZIRANI
MR

KATEGORIZIRANI
SR

KATEGORIZIRANI
OR

število vključenih
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

1

1

1

80

120

160
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ŠPORTNI PROGRAMI INVALIDOV, REKREACIJE IN STAREJŠIH

Celoletni programi ŠI, RE in ŠSTA praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).
ŠI predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) in športne (rekreacija,
tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke v življenju invalidov. Osnovni cilj je invalidom omogočiti
enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih aktivnostih, zato se s programi spodbuja
povezovanje med športnimi in invalidskimi društvi.
RE je smiselno nadaljevanje ŠVOM-P in KŠ in je skupek raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh
starosti (nad 20 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava),
ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. Z vidika javnega
interesa so pomembni učinki redne športne vadbe, ki dokazujejo njen pozitivni vpliv na zdravje
posameznika in posledično na javno zdravje. Programi RE predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro
organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja (celoletni ciljni programi, pilotski programi,
področni centri gibanja za zdravje). Izvajalcem, ki izvajajo rekreativne programe z namenom
udejstvovanja na organiziranih rekreacijskih tekmovanjih, se lahko prizna večji letni obseg vadbe.
ŠSTA je športno rekreativna dejavnost odraslih praviloma nad doseženim 65. letom. Za posameznika
redna športna vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja
ter ohranjanja ustvarjalne življenjske energije. Programi ŠSTA ponujajo različne oblike (celoletna
gibalna vadba, vadba razširjene družine).
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠI: celoletni športnorekreativni programi invalidov
RE: celoletni športnorekreativni programi odraslih
ŠSTA: celoletni športnorekreativni programi starejših
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MERILO ZA VREDNOTENJE:
športni objekti in strokovni kader/skupina
športni objekti in strokovni kader/skupina
športni objekti in strokovni kader/skupina

ŠI

RE

ŠSTA

CELOLETNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI

ŠPORT INVALIDOV

ŠPORTNA
REKREACIJA

REKREACIJA
TEKMOVALNO

ŠPORT STAREJŠIH

število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

2
30

2
30

3
30

2
30

60
60

60
60

90
90

60
60

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben
dejavnik športnega udejstvovanja. Višina sredstev za investicije v javne športne objekte in površine za
šport v naravi v lasti občine se določi v proračunu občine. Za izvedbo sofinanciranja investicij v javno
športno infrastrukturo se praviloma razpiše poseben (od drugih področij športa ločen) javni razpis,
kjer se določijo merila za izbiro projekta in izvajalca.

MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI
SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV IN STROŠKOV REDNEGA VZDRŽEVANJA

Na obstoječih športnih objektih in površinah za šport v naravi, kjer se izvajajo športni programi v
javnem interesu, nastajajo stroški, ki jih občina lahko sofinancira, če upravljavec v postopku JR
dokaže, da je objekt neobhoden za uresničevanje javnega interesa in so zaradi izvajanja programov
nastali upravičeni stroški: obratovanje, vzdrževanje.
Z LPŠ in JR se imenuje športne objekte, ki lahko sodelujejo na JR in določi višina sredstev za
sofinanciranje.
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S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI OBJEKTI
OBJEKTI: sofinanciranje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/športni objekt
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OBJEKT

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT
stroški upravljanja, obratovanja in vzdrževanja
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/OBJEKT

OBRATOVANJE

1

1

Vrednotenje za sofinanciranje obratovalnih stroškov se izvede tako, da prijavitelji v postopku JR
upravičijo nastale obratovalne in/ali vzdrževalne stroške (kopije računov), pri čemer velja merilo: 10 €
dokazljivih stroškov = 1 točka!

SUBVENCIONIRANJE UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI

Za nemoteno izvajanje športnih programov bo občina namenjala sredstva tudi v obliki
subvencioniranja uporabe športnih objektov. Do subvencije za uporabo javnih športnih objektov v
občini bodo upravičeni vsi izvajalci na JR priznanih športnih programov, do subvencij za uporabo
športnih objektov izven meja občine pa zgolj tekmovalni programi, ki nimajo ustreznih pogojev za
izvedbo programov v občini.
Z LPŠ in JR se določi višina sredstev za subvencioniranje uporabe športnih objektov in površin za šport
v naravi.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI OBJEKTI:
OBJEKTI: subvencioniranje uporabe športnih objektov

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/uporabnik
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OBJEKT

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT
stroški uporabe/najema objekta
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA

UPORABA

1

1

Vrednotenje za subvencioniranja uporabe športnih objektov se izvede tako, da prijavitelji v postopku
JR upravičijo nastale stroške za uporabo/najem ustreznega športnega objekta (kopije računov
preteklega koledarskega leta), pri čemer velja merilo: 10 € dokazljivih stroškov = 1 točka!

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:

Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo
podpirajo vsa ostala področja športa. Razvojne dejavnosti po ZŠpo-1 delimo na: usposabljane in
izpopolnjevanje
strokovnih
delavcev,
statusne
pravice
športnikov,
založništvo,
znanstvenoraziskovalno dejavnost ter informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v športu.

USPOSABLJANJE IN/ALI IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

Strokovno izobraženi/usposobljeni kadri so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja
(univerzitetni) so v domeni izobraževalnega sistema, programe usposabljanja/izpopolnjevanja pa
izvajajo NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja/izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem
svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.
(ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).

MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA V
ŠPORTU

Pri sofinanciranju udeležbe v projektih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja se izvajalcu letno prizna
največ toliko udeležencev, kolikor ima priznanih vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kader.
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S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
RAZVOJNE DEJAVNOSTI:
usposabljanje, izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/udeleženec
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RAZVOJ

IZPOPOLNJEVANJE V ŠPORTU
število udeležencev programa
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

IZPOPOLNJEVANJE

USPOSABLJANJE

1

1

5

20

STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA
PROGRAMOM

Skrb za izobraževanje nadarjenih in kategoriziranih športnikov se na nivoju lokalne skupnosti kaže kot
sofinanciranje štipendij za nadarjene in kategorizirane, spremljanje pripravljenosti in strokovna
podpora in svetovanje.
Z LPŠ/JR se določi višina sredstev za sofinanciranje in število priznanih projektov na izvajalca.

MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV STATUSNIH PRAVIC ŠPORTNIKOV

Sofinanciranje nadarjenih in kategoriziranih športnikov se izvede na podlagi naslednjih meril:
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STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV

POMEN ŠPORTNE PANOGE: članstvo v društvu
TOČKE ZA IZBIRO
ŠPORTNA USPEŠNOST: naziv mladega športnika
TOČKE ZA IZBIRO
RAZŠIRJENOST PANOGE: štev. registriranih v NPŠZ
TOČKE ZA IZBIRO
USPEŠNOST PANOGE: število tekmovalnih ekip
TOČKE ZA IZBIRO

0 - 30 članov

31 - 99 članov

100 + članov

1

5

10

registriran

naziv MLR

naziv PR

1

5

10

0 - 500 reg.

501 - 2999 reg.

3000 + reg.

1

5

10

1 - 2 ekipi

3 - 4 ekipe

5 + ekip

2

5

10

ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU

Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih
in/ali občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti. Z LPŠ/JR
se določi višina sredstev za sofinanciranje in število priznanih projektov na izvajalca. Če z LPŠ/JR ni
drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi spodnjih meril zbral največje število točk.

MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV ZALOŽNIŠTVA V ŠPORTU

Sofinanciranje projektov založništva v športu se izvede na podlagi naslednjih meril (upoštevajo se
samo projekti, ki skupaj zberejo najmanj 10 točk):
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ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU

DEFICITARNOST: število izdanih publikacij letno
TOČKE ZA IZBIRO
REFERENCE IZDAJATELJA (AVTORJA)
TOČKE ZA IZBIRO
VRSTA/POMEN PUBLIKACIJE
TOČKE ZA IZBIRO

15

5 + publikacij

1 - 4 publikacij

ni publikacij

2

5

10

ni poznan

poznan v RS

svetovno znan

2

5

10

propagandno

zbornik

strokovna

2

5

10

ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU

Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno
športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v
športno prakso. Lokalna skupnost se odloči za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v
primeru, ko gre za ciljne raziskovalne projekte, ki so povezani z lokalnim okoljem. Če z LPŠ/JR ni
drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi spodnjih meril zbral največje število točk.

MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

Sofinanciranje projektov znanstveno-raziskovalne dejavnosti v športu se izvede na podlagi naslednjih
meril:

ZNANSTVENORAZISKOVALNA
DEJAVNOST
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IZVEDLJIVOST PROJEKTA
TOČKE ZA IZBIRO

začetna faza

2

5

10

RAZVOJNA KAKOVOST PROJEKTA: za občino

nima vpliva na
razvoj športa

delno vpliva na
razvoj športa

pospešuje razvoj
športa

faza izvedbe

zaključna faza

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

POTENCIALNI VPLIV PROJEKTA NA OBČINO

pomemben za
vlagatelja

pomemben za
športna društva

pomemben za
celotno občino

TOČKE ZA IZBIRO
REFERENCE PRIJAVITELJA/IZVAJALCA: izkušnje
TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

nima referenc

do 5 let izkušenj

5 + let izkušenj

2

5

10

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V ŠPORTU

Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa predstavlja neposredno podporo za
učinkovitejše in prijaznejše udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter
sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti programov. Če z LPŠ/JR ni drugače določeno, je
izbran projekt, ki je na podlagi spodnjih meril zbral največje število točk.

MERILA ZA SOFINANCIRANJE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Sofinanciranje projektov informacijsko-komunikacijske tehnologije v športu se izvede na podlagi
naslednjih meril:
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IKT
vzdrževanje
obstoječe IKT

DEFICITARNOST PODROČJA

nadomestitev
obstoječe IKT

nakup nove IKT

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

DOSTOPNOST IKT ZA UPORABNIKE

dostopna
zaposlenim

dostopna
društvom

dostopna vsem

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

UPORABNOST IKT

uporabna za
vlagatelja

uporabna v
društvih

uporabna v celotni
občini

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
Športna društva so interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese in so temelj slovenskega modela športa. Športna
društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Delovanje občinski
zavodov za šport ni predmet sofinanciranja po JR, saj so lokalne skupnosti njihove ustanoviteljice in
so iz tega naslova dolžne poskrbeti za njihovo nemoteno delovanje.
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DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN NJIHOVIH ZVEZ

Delovanje športnih društev in njihovih zvez je pomemben segment športa. Z LPŠ/JR se določi višina
sredstev za osnovno delovanje športnih društev ter razmerje med izvajalci tekmovalnih in
rekreativnih programov (korekcijski faktor za delovanje).

MERILA ZA VREDNOTENJE PODROČJA DELOVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ

Pri vrednotenju področja delovanja športnih društev in njihovih zvez se upoštevajo naslednja merila:
• DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI: tradicija neprekinjenega delovanja po podatkih AJPES (1 leto = 3
točk),
• ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI: število aktivnih članov po podatkih izvajalca (1 član = 1
točka),
• ŠTEVILO VADEČIH: število na JR priznanih popolnih netekmovalnih skupin (1 skupina = 10 točk),
• ŠTEVILO ŠPORTNIKOV: število na JR priznanih popolnih tekmovalnih skupin (1 skupina = 20 točk).
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/LETO in/ali ČLAN in/ali SKUPINA
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DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

TRADICIJA V LETIH

PLAČANA
ČLANARINA

NETEKMOVALNE
SKUPINE

TEKMOVALNE
SKUPINE

točke/leto ali članstvo
točke/član in/ali točke/tekmovalec
TOČKE/MS/DRUŠTVO (ne več kot)

3
0
100

0
1
100

0
10
100

0
20
100

Občinska športna zveza (OŠZ) je reprezentativni predstavnik civilne športne družbe na lokalni ravni.
Sofinanciranje delovanja OŠZ na lokalni ravni se vrednoti v okviru JR; za vsakega aktivnega člana
(društvo/klub) ji pripada 20 točk.

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja.
Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje
športne kulture.
VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE:
Merila ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja velikih mednarodnih športnih
prireditev (olimpijske igre, svetovna, evropska prvenstva, sredozemske igre, univerzijade…). Sredstva
lokalne skupnosti se za takšne projekte v primeru uspešne kandidature za organizacijo/izvedbo
zagotovijo v posebnih proračunskih virih.
DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE:
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne
prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi
vrednotenje izvedbe mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja tekem za svetovni
pokal in udeležbe športnikov na uradno priznanih mednarodnih tekmovanjih. Udeležba na uradnih
potrjenih tekmovanjih NPŠZ (državna prvenstva, ligaška, pokalna tekmovanja) ni predmet
vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.
ŠPORTNA PROMOCIJA:
Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj so lahko predmet LPŠ na lokalnem
nivoju, vendar ni nujno, da so predmet JR.
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MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PRIREDITEV IN PROMOCIJE

Z merili se vrednotijo samo športne prireditve, ki se odvijajo v občini Gornja Radgona, ki niso
sofinanciranje iz drugih proračunskih virov, in katerih prijavitelj je tudi organizator prireditve.
Večdnevna prireditev se šteje kot ena (1).
Z LPŠ in JR se določi višina sredstev za sofinanciranje in število letno priznanih športnih prireditev na
izvajalca.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNE PRIREDITVE
športne prireditve lokalnega, občinskega in državnega pomena

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/prireditev
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ŠPORTNE PRIREDITVE

MNOŽIČNOST PRIREDITVE: število udeležencev

do 50

51 - 100

101 +

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/PRIREDITEV

20

40

80

Izhodiščno merilo vrednotenja je predvideno število udeležencev, ki se korigira s korekcijskimi faktorji
glede na:
doseženo raven športne prireditve, ustreznost vsebine prireditve in pomen prireditve za lokalno
okolje.
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KOREKCIJA: PRIREDITVE

RAVEN ŠPORTNE PRIREDITVE

lokalno, občinsko

regionalno

državno

KOREKCIJSKI FAKTOR

0,500

1,000

1,500

USTREZNOST VSEBINE: osnovni namen

izvajalec ni ŠD

ŠD: netekmovalna

ŠD: tekmovalna

KOREKCIJSKI FAKTOR

0,500

1,000

1,500

POMEN ZA LOKALNO OKOLJE; tradicija

0 - 5 let

6 - 10 let

11 +

KOREKCIJSKI FAKTOR

0,500

1,000

1,250

MERILA ZA UDELEŽBO NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH (MT)

Uspešni športni kolektivi in športniki posamezniki z odmevnimi športnimi dosežki promovirajo ime
občine doma in v svetu. Z LPŠ lahko občina sofinancira njihovo udeležbo na takšnih (prvenstveno)
mednarodnih tekmovanjih.
Za mednarodno tekmovanje (MT) šteje športna prireditev, ki je umeščena v uradni koledar
mednarodne panožne športne zveze. Pri vrednotenju se upoštevajo le športniki, ki so starejši od 15
let in so registrirani v skladu s »Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v
RS«.
Z LPŠ/JR se določi višina sredstev za sofinanciranje, število priznanih projektov na izvajalca in
morebitna dodatna merila za vrednotenje (olimpijska disciplina, kolektivni športi…)
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNA PROMOCIJA OBČINE:
udeležba članskih ekip (KŠP) in posameznikov (IŠP/MI) na MT

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/udeležba

PREGLEDNICA ŠT. 17

UDELEŽBA NA MT

MNOŽIČNOST PRIREDITVE: število udeležencev

MT:
VN oziroma GP

evropski, svetovni

evropsko, svetovno

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

20

40

80

JAVNO OBVEŠČANJE

POKAL:

PRVENSTVO:

OLIMPIJSKE IGRE

160

Javno obveščanje v športu predstavlja produkcijo in predvajanje oddaj s pretežno športno vsebino.
Če z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi spodnjih meril zbral največje
število točk.
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MERILA ZA VREDNOTENJE JAVNEGA OBVEŠČANA

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
JAVNO OBVEŠČANJE V ŠPORTU:
objava športnih vsebin v medijih

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/medij

PREGLEDNICA ŠT. 18

JAVNO OBVEŠČANJE V ŠPORTU

DOSEG MEDIJA

lokalno

regionalno

državno

TOČKE MS/IZVAJALEC:

5

10

20

POGOSTOST POJAVLJANJA

mesečno

tedensko

dnevno

TOČKE MS/IZVAJALEC:

5

10

20

DOSTOPNOST VSEBINE

časopis

internet

TV, radio

TOČKE MS/IZVAJALEC:

5

10

20

ŠPORTNA DEDIŠČINA

Športna dediščina oziroma muzejska dejavnost predstavlja zbiranje, varovanje, dokumentiranje in
predstavljanje premične dediščine slovenskega športa. Če z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran
projekt, ki je na podlagi spodnjih meril zbral največje število točk.

MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNE DEDIŠČINE

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNA DEDIŠČINA OZ. MUZEJSKA DEJAVNOST:
zbiranje, varovanje, dokumentiranje športne dediščine

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/projekt

PREGLEDNICA ŠT. 19

ŠPORTNA DEDIŠČINA

IZVEDLJIVOST PROJEKTA: enote zbranega gradiva

do 20

21 - 50

51+

TOČKE MS/IZVAJALEC:

5

10

20

POMEN PROJEKTA

društveni

lokalni

nacionalni

TOČKE MS/IZVAJALEC:

5

10

20

IZVIRNOST PROJEKTA

že uporabljeni
pristopi

inovativen
pristop

izvirna ideja

TOČKE MS/IZVAJALEC:

5

10

20

DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA

V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega
obnašanja! Gre za skupni projekt MIZŠ, FŠO in lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost lahko pristopi k
projektu, ki je izbran na nacionalni ravni, sicer pa družbena in okoljska odgovornost športa ni
predmet sofinanciranja po LPŠ! Če z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi
spodnjih meril zbral največje število točk.

MERILA ZA VREDNOTENJE DRUŽBENE IN OKOLJSKE ODGOVORNOSTI ŠPORTA

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA:
projekt športnega obnašanja

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/projekt

PREGLEDNICA ŠT. 20

DRUŽBENA ODGOVORNOST ŠPORTA
omejen dostop:
posamezniki

IZVEDLJIVOST PROJEKTA: zajemanje populacije

omejen krog
populacije

širok krog
populacije

TOČKE MS/IZVAJALEC:

5

10

20

POMEN PROJEKTA

društveni

lokalni

nacionalni

TOČKE MS/IZVAJALEC:

5

10

20

IZVIRNOST PROJEKTA

že uporabljeni
pristopi

inovativen
pristop

izvirna ideja

TOČKE MS/IZVAJALEC:

5

10

20
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KONČNE DOLOČBE
Čistopis (izvleček) pogojev in meril za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje letnega programa športa
se za programe in področja športa, ki so sofinancirani v danem koledarskem letu, zapiše kot prilogo
LPŠ tega leta. Čistopis (izvleček) je (lahko) sestavni del razpisne dokumentacije (JR)!
Merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ se lahko spremenijo in/ali dopolnijo. Spremembe
in dopolnitve se opredelijo z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
Merila za izbor, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ se v času od dneva objave JR za sofinanciranje LPŠ
do končne odločitve o višini sofinanciranja programov in področij športa ne smejo spreminjati.
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OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka
Temeljni namen sprejema Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja
Radgona (v nadaljevanju: odlok) je uskladitev z zakonskimi določbami in operativnimi cilji,
kot jih narekujejo dokumenti na nivoju države. Predlog odloka je pripravljen na osnovi
zakonskih določil in dobre prakse, ki se je izoblikovala v letih delovanja civilne športne
družbe, hkrati pa upošteva priporočila osrednje slovenske civilnodružbene športne
organizacije – Olimpijskega komiteja Slovenija – Združenja športnih zvez (OKS-SŠZ).
Odlok prvenstveno določa postopek, po katerem se bo v občini sofinanciral javni interes na
področju športa. Opredeljuje vse potencialne subjekte v občini, ki imajo s svojimi športnimi
programi/področji možnost sodelovati v postopku za pridobitev javnih sredstev za
sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), hkrati pa določa dodatne
pogoje, ki jih morajo ti potencialni izvajalci izpolnjevati (pravica do sofinanciranja). V odloku
so navedeni vsi športni programi in področja, ki jih občina lahko sofinancira, skladno z
Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju NPŠ) in Zakonom o
športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: zakon). Odlok določa
pogoje in merila ter način določitve višine sofinanciranja in sam postopek sofinanciranja z
izvedbo javnega razpisa. S pogoji in merili vsaka občina podrobneje določa uresničevanje
javnega interesa v športu na lokalnem nivoju.
Katere športne programe/področja in v kolikšni meri vsako leto občina sofinancira iz
proračunskih sredstev, se določi v letnem programu športa (LPŠ), katerega sprejema občinski
svet, in kateri predstavlja najpomembnejši letni dokument občine na področju športa. Višina
in obseg sofinanciranja sta odvisna od razvojnih načrtov, prioritet v športu, kadrovskih in
prostorskih danosti ter razpoložljivih proračunskih sredstev.
2. Pravna podlaga
Državni zbor RS je aprila 2014 sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu športa v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), kateremu je po sklepu
Vlade RS sledil še Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v RS. V obeh
dokumentih so začrtane usmeritve razvoja športa v Sloveniji v obdobju 2014-2023. Konec
meseca maja 2017 je bil sprejet nov Zakon o športu, ki v svojem 16. členu zavezuje lokalne
skupnosti, da z občinskim odlokom podrobneje opredelijo postopek priprave, sprejemanja in
spremljanja izvajanja letnega programa športa v občini.
3. Cilji odloka
S sprejetjem Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Gornja
Radgona želi predlagatelj uskladiti področje sofinanciranja javnega interesa v športu v občini
z zakonskimi določili in določiti pogoje za sistematično vrednotenje športnih programov in
področij ter spremljanje izvajanja LPŠ.
4. Finančne posledice odloka
Višina sofinanciranja letnega programa športa v občini je odvisna od višine sprejetega
proračuna lokalne skupnosti za ta namen. Občina je v občinskih proračunih namenjala vsako
leto sredstva za sofinanciranje LPŠ, zato predmetni odlok v ničemer ne spreminja
dosedanjega načina sofinanciranja in nima dodatnih finančnih posledic.
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II. OBRAZLOŽITEV
Občina Gornja Radgona javni interes na področju športa, programske podlage, upravičence in
pogoje za pridobitev sredstev iz proračuna občine, postopek dodeljevanja sredstev, način in
kriterije financiranja in nadzor nad izvajanjem sofinanciranih programov športa v občini v
okviru vsakoletnega proračuna, trenutno opredeljuje s Pravilnikom 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 Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 32 z dne 1. 6. 2007) – v
nadaljevanju: pravilnik.
Trenutni pravilnik je v usklajen z določbami dokumentov na nivoju države (NPŠ), od
sprejetja novega Zakona o športu, v letu 2017, pa v določenih segmentih (poimenovanja
programov/področij, postopki javnega razpisa) vsebinsko odstopa. Način dela na področju
športa se je v Občini Gornja Radgona, od pričetka veljavnosti novega zakona, izvajal po
omenjenem pravilniku, razen v navedenih segmentih, kjer so se upoštevala določila zakona.
Kot že napisano, zakon nalaga občinam sprejem odloka. V času od pričetka veljavnosti
novega zakona smo v občinski upravi večkrat pristopili k pripravi predloga odloka.
Pripravljenih je bilo že več variant, saj smo želeli zadostiti zakonskim podlagam, obenem pa
prilagoditi izvajanje trenutnemu pravilniku, ki se je skozi vsa leta izkazal kot dober, saj je
uravnoteženo sofinanciral programe klubov kakovostnega športa kot programe, ki so jih
izvajala ostala športna društva. Obenem je dosedanja praksa izvajanja nalog na področju
športa po določilih novih odlokov, pokazala določene težave pri izvajanju (v občinah, ki so s
sprejemanjem odlokov pohitele). Zato so ves čas potekala usklajevanja med ministrstvom in
ostalo športno sfero glede izvajanja zakona o športu na lokalnem nivoju in nasploh.
Upoštevaje pomembno vlogo Olimpijskega komiteja Slovenije pri tem usklajevanju, smo se
tudi v Občini Gornja Radgona povezali z OKS-SŠZ. Skupaj smo pristopili k pripravi novega
odloka in vseh potrebnih dokumentov, vezanih na izvajanje odloka. Pri tem smo upoštevali
specifiko področja športa v naši lokalni skupnosti in tudi ugotovitve Inšpektorata RS za
šolstvo in šport pri že izvedenih nadzorih v nekaterih občinah.
V pripravo smo vključili tudi predstavnike civilne športne sfere in izvedli simulacijo izvedbe
sofinanciranja LPŠ po novem odloku, ki pa bistveno ne odstopa od trenutnega pravilnika.
Pripravljen predlog odloka tako upošteva določila zakona, dosedanjo prakso izvajanja v
Republiki Sloveniji in v veliki meri povzema tudi trenutno še veljaven pravilnik.
Iz predloga odloka izhaja, da je nadaljnji potek nalog, vezanih na izvajanje sofinanciranja
javnega interesa na področju športa v lokalni skupnosti, naslednji:
− sprejem odloka z merili;
− sprejem LPŠ-ja za vsako koledarsko leto (ob obravnavi proračuna za tekoče leto);
− objava javnega razpisa o sofinanciranju LPŠ v tekočem letu;
− sofinanciranje in spremljanje izvajanja LPŠ.
V prilogi Pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ (sestavni del odloka)
so navedeni pogoji za določitev upravičenih izvajalcev LPŠ in merila za vrednotenje vseh
programov in področij športa, ki morajo biti povzeti po zakonu in obvezno navedeni v odloku,
ne glede na dejstvo, ali se na nivoju lokalne skupnosti izvajajo. Občina je skupaj z OKS in
predstavniki civilne športne sfere tej vsebini namenila največ pozornosti, izvedenih je bilo več
simulacij razdelitve sredstev.
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LPŠ je dokument, s katerim občina vsako koledarsko leto podrobneje opredeli katere
programe in področja športa bo sofinancirala v proračunskem letu iz občinskega proračuna,
kakšno višino proračunskih sredstev bo namenila za določeni program in področje, v kakšnem
obsegu in katero vrsto programov bo sofinancirala in določi tudi podrobnejše pogoje in merila
za vrednotenje.
Na podlagi sprejetega LPŠ-ja se objavi javni razpis za koledarsko leto.
Zakon omogoča izvedbo javnega razpisa tudi pred sprejemom LPŠ-ja. Lahko se izvedejo vsi
postopki javnega razpisa do izdaje odločbe. S tem se prihrani na času, izvajalci LPŠ-ja pa
lahko hitreje koristijo sredstva sofinanciranja programov. Tega zakonskega določila smo se v
Občini Gornja Radgona že posluževali (v letu 2019), letos pa zaradi priprave novega odloka
to ni možno, saj bodo vsi postopki potekali po določilih novega odloka in meril.
Da bodo vsi postopki lahko izvedeni pravočasno oz. čimprej, se predlaga sprejem predloga
odloka po skrajšanem postopku. Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Odloka o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
obravnava in ga sprejme.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.
Gornja Radgona, marec 2020

Pripravila:
Simona Pelcl, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji __________
redni seji dne ______________ sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč
1. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o določitvi funkcionalnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 66/2000 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 73 z dne 01.10.2012).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona.

Številka: 35003-2/1999
Datum: _____________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Etažna lastnina, znotraj katere se ureja lastninska pravica na posameznem delu stavbe,
solastnina na skupnih delih ter pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu je od leta
2002 urejena v Stvarnopravnem zakoniku (Uradni list RS, št. 87/2002, 91/2013).
V letu 2017 je bil sprejet Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in
o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (Uradni list RS, št. 34/2017), ki je v veljavi še
danes ter je nadomestil prvotno ureditev novega inštituta etažne lastnine in
funkcionalnega zemljišča v takratnem Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na
predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k
stavbi (Uradni list RS, št. 45/2008, 59/2011).
Odlok o določitvi funkcionalnih zemljišč, ki ga je Občinski svet Občine Gornja
Radgona sprejel v letu 2000, je bil primerna rešitev določanja funkcionalnega
zemljišča k večstanovanjskim objektom na območju Občine Gornja Radgona v tistem
času in do sprejetja področne zakonodaje leta 2002 oz. 2008, ko je tudi bilo rešenih
večina ureditev funkcionalnih zemljišč k objektom v Gornji Radgoni po tem
občinskem odloku, glede na to, da tega na sistemski ravni ni določal konkreten zakon.
Ugotavljamo pa, da ta ureditev nikakor ni več ustrezna, saj navedeno ureja področna
zakonodaja, dodatni argument pa je tudi, da le-ta občinski odlok ni v skladu z
zakonodajo, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem in ostalo zakonodajo.
Glede na zgoraj navedene razloge Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona
predlagamo, da predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi
funkcionalnih zemljišč (skrajšani postopek) obravnava in sprejme.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o prenehanju
veljavnosti Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč – skrajšani postopek.

Gornja Radgona, marec 2020

Pripravila:
Valerija Frangež, univ.dipl.prav.
Višja svetovalka I

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA

ODLOK
o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2020
(prva obravnava)

SESTAVNI DELI PREDLOGA (bilance in obvezne priloge):
Ø Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (prva obravnava)
Ø I. SPLOŠNI DEL (bilanca A, B in C)
Ø II. POSEBNI DEL (bilanca A, B in C)
Ø NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 – 2023
Ø OBRAZLOŽITVE k predlogu Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020
− I. obrazložitev predloga odloka in predlog sklepa
− II. splošni del – obrazložitev
− III. Posebni del – obrazložitev
− IV. Načrt razvojnih programov – obrazložitev
Ø Predlog Kadrovskega načrta Občinske uprave Občine Gornja Radgona za leto 2020, 2021 in
2022
Ø Predlog Kadrovskega načrta Skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020, 2021 in 2022
Ø Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2020

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. 11/11-prečišč. besedilo, 14/13-popr.,
101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1819, 13/18) ter 18. in 66. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na
svoji ___. redni seji, dne _________ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2020
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Gornja Radgona za leto 2020 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 2020

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
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
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14.238.759,63
8.085.422,61
6.481.466,00
5.262.631,00
1.087.735,00
131.100,00
0
1.603.956,61
1.082.655,88
7.500,00
18.100,00
76.000,00
419.700,73
2.322.297,25
800.000,00
/
1.522.297,25
/
/
/
3.831.039,77
1.716.300,40

741 Prejeta sredstva iz proračuna EU
2.114.739,37
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.298.004,53
40 TEKOČI ODHODKI
3.435.323,48
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
906.993,10
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
140.216,87
402 Izdatki za blago in storitve
2.073.843,51
403 Plačila domačih obresti
65.000,00
409 Rezerve
249.270,00
41 TEKOČI TRANSFERI
4.025.089,53
410 Subvencije
233.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.659.601,22
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
512.056,29
413 Drugi tekoči domači transferi
1.620.432,02
414 Tekoči transferi v tujino
/
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
7.673.503,84
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.673.503,84
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
164.087,68
430 Investicijski transferi
/
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.upor. 20.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
144.087,68
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-1.059.244,90
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2020

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 2020

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

1.442.785,10
1.442.785,10
1.442.785,10
1.199.014,91
1.199.014,91
1.199.014,91
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2019

-815.474,71
243.770,19
1.059.244,90
815.474,71

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; 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,
medobčinski inšpektorat, občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za porabo
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 2.100,00 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 2019.
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 2020.
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 30 %, 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.
Dinamika investicij se skozi leto usklajuje z zmožnostmi.
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
5

sredstva zagotavljajo iz splošne proračunske rezervacije. V primeru prenehanja financiranja
posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v
proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
14. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve
oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o
javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s
planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz
proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun.
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
15. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 50.000,00 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 veter, 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.
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20. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo
v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti
in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za
finance.
21. člen
V primeru spremenjenih prostorskih potreb Občine Gornja Radgona, ki jih ni bilo mogoče določiti
ob pripravi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2020 ali
ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Gornja Radgona
sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem.
Občinski svet Občine Gornja Radgona določa, da skupna vrednost takih poslov lahko znaša največ
20 % skupne vrednosti načrtov iz 1. odstavka tega člena.
4. NADZOR
22. 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.
23. 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.
24. 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
25. člen
Občina Gornja Radgona se bo v letu 2020 dolgoročno zadolžila v skupni vrednosti 5.000.000,00
eur v celoti za namene izgradnje oziroma modernizacije javne infrastrukture.
Občina ne bo izdajala poroštev za javne zavode in javna podjetja.
26. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga, se občina lahko v letu 2020 zadolži do višine
6.500.000,00 eur.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2021, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.

Številka: 007-5/2018-U120
Gornja Radgona, ________________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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PRORAČUN OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2020 - PRVA OBRAVNAVA
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

Proračun 2020
1. obravnava

Indeks

(1)

(2)

(2)/(1)

8.523.103,30
7.426.921,19

14.238.759,63
8.085.422,61

167,1
108,9

70 DAVČNI PRIHODKI

6.009.042,56

6.481.466,00

107,9

700 Davki na dohodek in dobiček

5.085.241,00

5.262.631,00

103,5

5.085.241,00

5.262.631,00

103,5

5.085.241,00

5.262.631,00

103,5

795.561,56

1.087.735,00

136,7

666.741,56

948.710,00

142,3

9.500,00

10.000,00

105,3

600,00

700,00

116,7

10,00

10,00

100,0

70300300 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA- OD PRAVNIH OSEB

432.064,31

650.000,00

150,4

70300400 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA- OD FIZIČNIH OSEB

218.767,25

280.000,00

128,0

5.800,00

8.000,00

137,9

1.020,00

1.020,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

20,00

20,00

100,0

17.300,00

18.000,00

104,1

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
70300000 25003 DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-FIZ.OSEBE
70300100 25019 DAVEK OD PREMOŽ. OD PROST. ZA ČIT.IN REKREAC.
70300200 1723 ZAM.OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREM.

70300500 ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

7031 Davki na premičnine
70310000 25120 DAVEK OD PREMOŽ.-PLOVNI OBJEKTI
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine

7032 Davki na dediščine in darila
70320000 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

17.300,00

18.000,00

104,1

110.500,00

120.005,00

108,6

70330000 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN- OD PRAVNIH OSEB

16.500,00

20.000,00

121,2

70330100 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN- OD FIZIČNIH OSEB

94.000,00

100.000,00

106,4

0,00

5,00

---

70330300 1739 ZAM.OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

128.240,00

131.100,00

102,2

2.340,00

2.500,00

106,8

2.340,00

2.500,00

106,8

125.900,00

128.600,00

102,1

98.000,00

120.000,00

122,5

70470400 32078 TURISTIČNA TAKSA

1.400,00

1.500,00

107,1

70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB

4.000,00

3.500,00

87,5

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

3.500,00

3.600,00

102,9

19.000,00

0,00

0,0

1.417.878,63

1.603.956,61

113,1

952.827,91

1.082.655,88

113,6

220,28

231,00

104,9

159,28

170,00

106,7

71021571 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI

10,00

10,00

100,0

71021572 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI

15,00

15,00

100,0

71021573 KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI

16,00

16,00

100,0

71021574 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI

10,00

10,00

100,0

71021575 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD OBRESTI

10,00

10,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
70440300 2528 DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO

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

70470800 3205 PRISTOJBINA ZA VZDRŽ. CEST

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7102 Prihodki od obresti
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

7103 Prihodki od premoženja

Indeks

952.607,63

1.082.424,88

113,6

71030100 PRIHODKI OD NAJEMNIN- POSLOVNI PROSTORI

15.700,00

18.200,00

115,9

71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.000,00

1.000,00

100,0

71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN

3.500,00

3.500,00

100,0

71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.800,00

1.800,00

100,0

170.000,00

184.000,00

108,2

71030400 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZEMLJIŠČA

9.000,00

10.000,00

111,1

71030600 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ

6.000,00

6.000,00

100,0

28.000,00

34.000,00

121,4

56.359,00

500,00

0,9

5.000,00

5.000,00

100,0

71039902 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE CERO PUCONCI

113.634,28

110.000,00

96,8

71039903 Najemnine kanalizacija in ČN- Komunala Radgona

370.000,00

380.000,00

102,7

71039904 NAJEMNINE MARIBORSKI VODOVOD G.R.

12.479,31

13.000,00

104,2

71039906 NAJEMNINA OŠO

16.500,00

15.000,00

90,9

71039907 Drugi prih. od premoženja-uporaba slačilnic in športnih površin na TŠC Ttate

15.200,00

21.000,00

138,2

128.435,04

279.424,88

217,6

71030200 PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA

71031200 PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice
71039901 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-UPORABA TELOVADNICE

71039908 Najemnine vodovod
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

7.000,00

7.500,00

107,1

7.000,00

7.500,00

107,1

7.000,00

7.500,00

107,1

712 Globe in druge denarne kazni

11.860,00

18.100,00

152,6

7120 Globe in druge denarne kazni

11.860,00

18.100,00

152,6

10.000,00

15.000,00

150,0

1.800,00

3.000,00

166,7

60,00

100,00

166,7

74.200,00

76.000,00

102,4

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

71200100 5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE
71200700 5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA
71200800 POVPR. OZ. SODNE TAKSE IN DRUGI STR.OBČ.ORGANA NA PODLAGI ZP

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

Indeks

74.200,00

76.000,00

102,4

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

10.200,00

12.000,00

117,7

71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.

55.000,00

55.000,00

100,0

9.000,00

9.000,00

100,0

371.990,72

419.700,73

112,8

371.990,72

419.700,73

112,8

38.500,00

253.444,37

658,3

315.000,00

150.000,00

47,6

1.608,72

456,36

28,4

10.267,00

10.800,00

105,2

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

3.700,00

3.000,00

81,1

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

1.000,00

2.000,00

200,0

1.915,00

0,00

0,0

200.000,00

2.322.297,25

---

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

800.000,00

---

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

0,00

100.000,00

---

0,00

100.000,00

---

0,00

700.000,00

---

0,00

700.000,00

---

200.000,00

1.522.297,25

761,2

200.000,00

1.522.297,25

761,2

200.000,00

1.522.297,25

761,2

71300073 KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
714100 Drugi nedavčni prihodki
71410500 PRIHODKI OD KOMUN.PRISPEVKOV
71410600 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK
71410601 ZPIZ-REFUNDAC. DRUŽ. POMOČNIKA

71419975 KS SP.ŠČAVNICA DRUGI PRIHODKI

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

73 PREJETE DONACIJE

30.000,00

0,00

0,0

730 Prejete donacije iz domačih virov

30.000,00

0,00

0,0

30.000,00

0,00

0,0

30.000,00

0,00

0,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

866.182,11

3.831.039,77

442,3

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

728.909,17

1.716.300,40

235,5

407.954,66

928.982,11

227,7

61.311,00

0,00

0,0

3.491,92

247.338,86

---

0,00

108.243,25

---

13.000,00

12.000,00

92,3
138,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
73000003 NZS- streha nad tribuno

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
74000000 PREJETA SRED.IZ NASLOVA TEKOČ.OBVEZ. DRŽ.-FIN.IZRAV.
74000005 Izgradnja vodovoda sistem C- 2.faza
74000016 Kolesarske poti Gornja Radgona
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
74000106 Financiranje po 21. in 23.členu Zakona o financiranju občin

Indeks

215.941,00

299.025,00

74000118 Sofinanciranje fundacije za šport

14.205,00

0,00

0,0

74000128 Projekt "Izgradnja centra za krepitev zdravja"

38.062,73

152.295,00

400,1

0,00

44.880,00

---

42.000,00

45.000,00

107,1

74000400 MK SOF. ZA GOZDNE CESTE
74000403 SVRL - SOFIN. MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
74000404 PREJETA SREDSTVA MINISTR.-DRUŽINSKI POMOČNIK

8.105,32

8.000,00

98,7

74000414 Subvencioniranje tržnih najemnin

9.737,69

10.000,00

102,7

74000415 Spodbuda za varstvena in gojitvena delovišča- ZGS

2.100,00

2.200,00

104,8

320.954,51

292.437,38

91,1

36.907,00

42.000,00

113,8

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
74010114 Sofinanciranje investicije ZD G.Radgona
74010115 Izgradnja vodovoda sistem C- 2.faza

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov
74030101 Izgradnja VŠD

75.955,51

0,00

0,0

157.972,00

141.170,00

89,4

50.120,00

109.267,38

218,0

0,00

494.880,91

---

0,00

494.880,91

---
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

137.272,94

2.114.739,37

---

137.272,94

190.061,00

138,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
74120019 Projekt "goMURra"

Indeks

(2)/(1)

2.210,00

0,00

0,0

74120022 Projekt "Co_operation (projekt gasilcev: SLO-AUT)"

18.714,94

0,00

0,0

74120024 Projekt "WiFi4EU

15.001,00

0,00

0,0

74120101 Projekt "Izgradnja centra za krepitev zdravja"

51.347,00

140.061,00

272,8

74120102 Projekt "City Cooperation 2"

50.000,00

50.000,00

100,0

0,00

1.924.678,37

---

0,00

1.924.678,37

---

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
74130002 Izgradnja vodovodnega sistema C- 2.faza
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

10.218.971,52

15.298.004,53

149,7

3.005.328,85

3.435.323,48

114,3

839.533,90

906.993,10

108,0

730.486,76

792.464,21

108,5

672.037,51

729.704,92

108,6

53.563,40

57.621,01

107,6

400003 Položajni dodatek

4.885,85

5.138,28

105,2

4001 Regres za letni dopust

104,2

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

28.196,16

29.376,82

400100 Regres za letni dopust

28.196,16

29.376,82

104,2

4002 Povračila in nadomestila

39.481,91

43.697,77

110,7

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

27.506,36

29.494,02

107,2

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

11.975,55

14.203,75

118,6

13.942,63

20.898,00

149,9

13.942,63

20.898,00

149,9

6.114,35

3.715,20

60,8

6.114,35

3.715,20

60,8

21.312,09

16.841,10

79,0

693,01

577,51

83,3

20.619,08

16.263,59

78,9

130.422,78

140.216,87

107,5

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

64.577,94

69.558,98

107,7

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

64.577,94

69.558,98

107,7

51.716,58

55.707,57

107,7

47.852,20

51.544,54

107,7

3.864,38

4.163,03

107,7

452,57

573,74

126,8

452,57

573,74

126,8

728,25

785,52

107,9

728,25

785,52

107,9

12.947,44

13.591,06

105,0

12.947,44

13.591,06

105,0

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

4004 Sredstva za nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo

4009 Drugi izdatki zaposlenim
400900 Jubilejne nagrade
400901 Odpravnine

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 pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

1.839.243,98

2.073.843,51

112,8

222.358,30

175.599,39

79,0

402000 Pisarniški material in storitve

6.089,61

6.700,00

110,0

40200070 pisarniški material in storitve

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

Indeks

1.550,00

1.550,00

402001 Čistilni material in storitve

840,49

0,00

0,0

40200171 čistilni material in storitve

785,84

785,84

100,0

4.823,75

3.000,00

62,2

300,00

200,00

66,7

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.928,83

3.200,00

109,3

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

360,00

360,00

100,0

100,00

0,00

0,0

17.847,79

24.817,08

139,1

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

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
40200674 stroški oglaševalskih storitev

162,12

162,12

100,0

402007 Računalniške storitve

16.686,87

17.090,00

102,4

40200775 računalniške storitve

2.720,00

2.650,00

97,4

25.760,00

6.000,00

23,3

402009 Izdatki za reprezentanco

9.561,69

6.250,00

65,4

40200976 izdatki za reprezentanco

1.588,68

1.777,00

111,9

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

121.610,99

91.428,68

75,2

40209932 Zdravje na delovnem mestu

402099 Drugi splošni material in storitve

2.500,00

4.000,00

160,0

40209978 drugi splošni material in storitve

6.141,64

5.628,67

91,7

4021 Posebni material in storitve

94.909,46

109.140,70

115,0

402100 Uniforme in službena obleka

200,00

600,00

300,0

40210870 nakup pohištva in rač. opreme

100,00

100,00

100,0

1.000,00

800,00

80,0

89.385,89

107.640,70

120,4

4.223,57

0,00

0,0

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

236.554,88

138.081,16

58,4

402200 Električna energija

136.499,82

64.100,00

47,0

40220070 električna energija

12.616,10

8.058,25

63,9

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

22.668,39

13.500,00

59,6

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.619,46

7.500,00

286,3

402203 Voda in komunalne storitve

12.214,44

4.100,00

33,6

40220373 voda in komunalne storitve

3.119,03

2.750,07

88,2

402204 Odvoz smeti

7.609,99

4.100,00

53,9

40220474 odvozi smeti

14.976,77

14.958,41

99,9

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

7.291,34

6.500,00

89,2

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

1.771,63

1.756,63

99,2
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

402206 Poštnina in kurirske storitve

14.410,11

10.000,00

69,4

40220676 poštnina in kurirske storitve

757,80

757,80

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4023 Prevozni stroški in storitve

Indeks

(2)/(1)

14.652,87

9.889,93

67,5

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

9.732,11

5.685,00

58,4

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

2.612,56

1.900,00

72,7

329,77

354,93

107,6

1.828,43

1.800,00

98,5

150,00

150,00

100,0

6.489,00

4.863,47

75,0

501,28

700,00

139,6

402402 Stroški prevoza v državi

4.259,72

2.435,47

57,2

40240271 stroški prevoza v državi

1.728,00

1.728,00

100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

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

4025 Tekoče vzdrževanje

958.622,17

1.007.118,60

105,1

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

33.781,56

160.700,00

475,7

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

7.662,43

6.089,64

79,5

77.301,15

125.800,00

162,7

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

113.559,09

35.000,00

30,8

40250373 vzdrževanje pokopališč

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

27.822,69

29.500,00

106,0

40250401 Zavarovalne premije za objekt in opremo

16.059,10

17.000,00

105,9

40250474 zavarovalne premije za objekte

1.213,57

1.220,00

100,5

40250475 zavarovalne premije za objekte

320,00

320,00

100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

18.099,11

20.142,60

111,3

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

34.976,68

9.000,00

25,7

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

43.881,38

161.880,00

368,9

40259901 letno vzdrževanje

403.917,71

360.000,00

89,1

40259902 zimsko vzdrževanje

179.561,34

80.000,00

44,6

466,36

466,36

100,0

40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

24.002,77

18.762,84

78,2

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

2.430,00

630,00

25,9

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

4.719,63

3.000,00

63,6

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

16.853,14

15.132,84

89,8

218,76

0,00

0,0

218,76

0,00

0,0

281.435,77

610.387,42

216,9

5.197,10

4.500,00

86,6

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

22.760,76

17.737,62

77,9

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

50.387,99

30.302,12

60,1

4027 Kazni in odškodnine
402799 Druge odškodnine in kazni

4029 Drugi operativni odhodki
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

10.400,00

10.400,00

100,0

0,00

290.925,51

---

37.396,50

48.500,00

129,7

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

40290571 sejnine
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

Indeks

1.685,96

1.765,00

104,7

402923 Druge članarine

500,00

500,00

100,0

40293074 plačila storitev UJP

83,00

83,00

100,0

402931 Plačila bančnih storitev

7.948,22

9.000,00

113,2

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

1.000,00

0,00

0,0

621,26

400,00

64,4

143.454,98

196.274,17

136,8

69.355,01

65.000,00

93,7

69.355,01

65.000,00

93,7

69.355,01

65.000,00

93,7

126.773,18

249.270,00

196,6

30.000,00

30.000,00

100,0

402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS
402999 Drugi operativni odhodki

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

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

30.000,00

30.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

50.000,00

50.000,00

100,0

46.773,18

169.270,00

361,9

39.506,82

75.000,00

189,8

5.048,34

0,00

0,0

40930003 Sklad za skupne vodovodne objekte

0,00

55.539,00

---

40930004 Sklad za primar in sekundar

0,00

38.731,00

---

40930005 Sklad za stanovanja SKP

2.181,02

0,00

0,0

40930006 Sklad za stanovanja SIM

37,00

0,00

0,0

4.002.392,79

4.025.089,53

100,6

174.985,59

233.000,00

133,2

84.839,59

143.000,00

168,6

84.839,59

143.000,00

168,6

90.146,00

90.000,00

99,8

4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva

4093 Sredstva za posebne namene
409300 Sredstva proračunskih skladov
40930002 Sklad za stanovanja FISA

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

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

146,00

0,00

0,0

90.000,00

90.000,00

100,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

1.962.114,89

1.659.601,22

84,6

13.000,00

13.000,00

100,0

13.000,00

13.000,00

100,0

23.500,00

20.000,00

85,1

15.000,00

20.000,00

133,3

41129902 Stroški šolanja

3.000,00

0,00

0,0

41129903 Izredna denarna pomoč

5.500,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
41129901 Premostitev trenutne materialne ogroženosti

4117 Štipendije
411701 Kadrovske štipendije

4119 Drugi transferi posameznikom

Indeks

(2)/(1)

1.924.614,89

1.625.601,22

84,5

411900 Regresiranje prevozov v šolo

182.200,00

170.000,00

93,3

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

300.189,58

0,00

0,0

70.000,00

70.000,00

100,0
100,5

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

1.301.305,80

1.308.320,00

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

39.356,13

31.581,22

80,2

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

31.563,38

45.700,00

144,8
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

454.682,33

512.056,29

112,6

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

454.682,33

512.056,29

112,6

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

388.508,33

475.873,29

122,5

7.630,00

7.630,00

100,0

412000111 A-redna dejavnost društva

10.514,00

0,00

0,0

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

14.977,00

0,00

0,0

412000113 C-strokovno izobraževanje članov društva

1.500,00

0,00

0,0

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

3.000,00

0,00

0,0

412000115 SMC- STRANKA MODERNEGA CENTRA

2.884,00

2.884,00

100,0

412000127 Svetniška skupina Lista za Gornjo Radgono

1.968,00

1.968,00

100,0

412000128 Svetniška skupina SD

1.476,00

1.476,00

100,0

412000129 Svetniška skupina SMC

984,00

984,00

100,0

412000130 Svetniška skupina Desus

984,00

984,00

100,0

1.476,00

1.476,00

100,0

412000132 Svetniška skupina NSi

984,00

984,00

100,0

412000133 Svetniška skupina SLS

492,00

492,00

100,0

2.240,00

2.240,00

100,0

412000141 Svetniška skupina Dobra država

984,00

984,00

100,0

412000142 Svetniška skupina Lista Skupaj Urške Mauko Tuš

984,00

984,00

100,0

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKI DEMOKRATI

2.219,00

2.219,00

100,0

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1.568,00

1.568,00

100,0

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3.696,00

3.696,00

100,0

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2.114,00

2.114,00

100,0

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

3.500,00

3.500,00

100,0

1.410.609,98

1.620.432,02

114,9

90.000,00

95.000,00

105,6

90.000,00

95.000,00

105,6

15.156,89

9.500,00

62,7

15.156,89

9.500,00

62,7

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

412000131 Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke (SDS)

412000140 DOBRA DRŽAVA

413 Drugi tekoči domači transferi
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

Indeks

1.003.015,85

1.389.072,93

138,5

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

630.253,24

831.663,24

132,0

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

334.700,90

507.409,69

151,6

41330202 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve KULTPROTUR

38.061,71

50.000,00

131,4

302.437,24

126.859,09

42,0

302.437,24

126.859,09

42,0

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.960.645,00

7.673.503,84

259,2

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.960.645,00

7.673.503,84

259,2

55.332,77

46.700,00

84,4

6.085,24

3.000,00

49,3

35.000,00

35.000,00

100,0

2.444,85

8.500,00

347,7

200,00

200,00

100,0

11.602,68

0,00

0,0

1.700,00

0,00

0,0

1.700,00

0,00

0,0

2.153.546,89

5.420.039,08

251,7

663.089,90

4.551.838,75

686,5

1.418.501,99

798.200,33

56,3

71.955,00

70.000,00

97,3

52.092,77

27.619,21

53,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4202 Nakup opreme
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420201 Nakup pisarniške opreme
420202 Nakup strojne računalniške opreme
42020271 nakup računalnikov in prog. opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
42030070 Nakup drugih osnovnih sredstev

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališč
42050170

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
420800 Študija o izvedljivosti projekta
420801 Investicijski nadzor
420802 Investicijski inženiring

Indeks

19.492,77

0,00

0,0

24.600,00

19.619,21

79,8

8.000,00

8.000,00

100,0

306.621,19

1.945.000,00

634,3

306.621,19

1.945.000,00

634,3

4.392,00

2.000,00

45,5

4.392,00

2.000,00

45,5

386.959,38

232.145,55

60,0

1.927,60

0,00

0,0

43.192,57

81.163,05

187,9

43.920,00

18.480,00

42,1

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

287.424,20

130.672,50

45,5

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

10.495,01

1.830,00

17,4

250.604,88

164.087,68

65,5

52.012,00

20.000,00

38,5

52.012,00

20.000,00

38,5

52.012,00

20.000,00

38,5

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

198.592,88

144.087,68

72,6

198.592,88

144.087,68

72,6

198.592,88

144.087,68

72,6

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

Indeks
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKL

Indeks

(2)/(1)

-1.695.868,22

-1.059.244,90

62,5

-1.626.733,49

-994.475,90

61,1

(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)

419.199,55

625.009,60 149,1

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

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

0,00

0,00

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

---

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

0,00

---

0,00

0,00

---

0,00

0,00

---

53.000,00

0,00

0,0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

53.000,00

0,00

0,0

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

53.000,00

0,00

0,0

51.000,00

0,00

0,0

51.000,00

0,00

0,0

2.000,00

0,00

0,0

2.000,00

0,00

0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

4415 Povečanje drugih finančnih naložb
441500 Povečanje drugih finančnih naložb

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

-53.000,00

0,00

Indeks

0,0
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C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

(2)/(1)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

Indeks

1.030.490,48

1.442.785,10

140,0

50 ZADOLŽEVANJE

1.030.490,48

1.442.785,10

140,0

500 Domače zadolževanje

1.030.490,48

1.442.785,10

140,0

1.030.490,48

1.442.785,10

140,0

1.030.490,48

1.442.785,10

140,0

565.405,13

1.199.014,91

212,1

55 ODPLAČILA DOLGA

565.405,13

1.199.014,91

212,1

550 Odplačila domačega dolga

565.405,13

1.199.014,91

212,1

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

525.472,73

1.139.723,81

216,9

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

78.432,92

418.181,59

533,2

55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

333.332,80

500,0

55010109 Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate

9.165,00

9.928,75

108,3

55010110 Dolgoročni kredit Factor banka 2014- slačilnice na TŠC Trate

48.495,66

57.008,55

117,6

103.769,80

101.583,60

97,9

55010115 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 650.000

50.000,04

50.000,04

100,0

55010116 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 750.000

57.692,40

57.692,40

100,0

55010118 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ G.Radgona

34.804,93

34.991,58

100,5

55010119 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ Negova

14.762,64

15.992,86

108,3

55010121 Dolgoročni kredit Eko sklad- 854.163

61.682,62

61.011,64

98,9

39.932,40

59.291,10

148,5

55010112 Dolgoročni kredita Banka Koper- plato+kanalizacija

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
55030701 Dolgoročni kredit MGRT 2016

22.239,54

22.239,54

100,0

55030702 Dolgoročno kredit MGRT 2017-1

1.845,90

1.845,90

100,0

55030703 Dolgoročni kredit MGRT 2017-2

5.826,88

5.826,88

100,0

55030704 Dolgoročni kredit MGRT 2017-3

3.659,52

3.659,52

100,0

55030705 Dolgoročni kredit MGRT 2017-4

1.960,68

1.960,68

100,0

55030706 Dolgoročni kredit MGRT 2017-5

3.102,34

3.102,34

100,0

55030707 Dolgoročni kredit MGRT 2017-6

1.297,54

1.211,78

93,4

55030708 Dolgoročni kredit MGRT 2018-1

0,00

2.777,78

---

55030709 Dolgoročni kredit MGRT 2018-2

0,00

16.666,68

---
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C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

Indeks

(2)/(1)

-1.283.782,87

-815.474,71

63,5

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

465.085,35

243.770,19

52,4

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

1.695.868,22

1.059.244,90

62,5

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

1.283.782,87

815.474,71

Stran 17 od 17

PRORAČUN OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2020 - PRVA OBRAVNAVA
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gornja Radgona za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

OBČINSKI SVET

(2)/(1)

103.053,00

63.053,00

61,2

94.053,00

57.053,00

60,7

94.053,00

57.053,00

60,7

74.553,00
24.500,00

57.053,00
20.000,00

76,5
81,6

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

2.967,88

2.367,88

79,8

402009 Izdatki za reprezentanco

1.200,00

1.200,00

100,0

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta
010101 Stroški sej OS

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402999 Drugi operativni odhodki

010102 Stroški odborov in komisij-sejnine

630,00

630,00

100,0

19.360,12

15.802,12

81,6

342,00

0,00

0,0

39,5

21.500,00

8.500,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

100,00

0,00

0,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

21.400,00

8.500,00

39,7

010105 Financiranje političnih strank

18.221,00

18.221,00

100,0

412000115 SMC- STRANKA MODERNEGA CENTRA

2.884,00

2.884,00

100,0

412000140 DOBRA DRŽAVA

2.240,00

2.240,00

100,0

41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKI DEMOKRATI

2.219,00

2.219,00

100,0

41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1.568,00

1.568,00

100,0

41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3.696,00

3.696,00

100,0

41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2.114,00

2.114,00

100,0

41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

3.500,00

3.500,00

100,0

Stran: 1 od 52

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
010106 Delovanje svetniških skupin

(2)/(1)

10.332,00

10.332,00

100,0

412000127 Svetniška skupina Lista za Gornjo Radgono

1.968,00

1.968,00

100,0

412000128 Svetniška skupina SD

1.476,00

1.476,00

100,0

412000129 Svetniška skupina SMC

984,00

984,00

100,0

412000130 Svetniška skupina Desus

984,00

984,00

100,0

1.476,00

1.476,00

100,0

412000132 Svetniška skupina NSi

984,00

984,00

100,0

412000133 Svetniška skupina SLS

492,00

492,00

100,0

412000141 Svetniška skupina Dobra država

984,00

984,00

100,0

412000142 Svetniška skupina Lista Skupaj Urške Mauko Tuš

984,00

984,00

100,0

19.500,00

0,00

0,0

9.500,00

0,00

0,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

3.965,32

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

5.534,68

0,00

0,0

10.000,00

0,00

0,0

10.000,00

0,00

0,0

9.000,00

6.000,00

66,7

9.000,00

6.000,00

66,7

6.000,00

3.000,00

50,0

6.000,00

3.000,00

50,0

6.000,00

3.000,00

50,0

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

412000131 Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke (SDS)

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev

010111 Izvedba referenduma za občinski samoprispevek
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
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040392 Stroški praznovanja občinskega praznika
402999 Drugi operativni odhodki

Stran: 2 od 52

A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

ŽUPAN

(2)/(1)

119.713,96

107.264,55

89,6

93.481,72

82.564,55

88,3

93.481,72

82.564,55

88,3

93.481,72

82.564,55

88,3

51.107,37

46.135,92

90,3

37.461,33

32.861,40

87,7

3.718,04

4.120,80

110,8

400100 Regres za letni dopust

842,79

940,58

111,6

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

813,12

813,12

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

138,44

549,78

397,1

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.707,94

3.272,93

88,3

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.747,57

2.426,04

88,3

221,88

196,01

88,3

24,95

110,95

444,7

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
010131 Nadomestilo za opravljanje funcije župana
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo

41,81

36,98

88,5

339,72

307,33

90,5

0,00

500,00

---

1.049,78

0,00

0,0

18.907,94

14.191,01

75,1

17.391,40

13.047,21

75,0

100,62

75,21

74,8

49,28

36,90

74,9

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

661,60

496,69

75,1

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

490,40

367,55

75,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

39,63

29,80

75,2

401200 Prispevek za zaposlovanje

22,43

17,03

75,9

7,48

5,68

75,9

106,36

79,47

74,7

38,74

35,47

91,6

4.000,00

4.500,00

112,5

4.000,00

4.500,00

112,5

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi

010132 Nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402402 Stroški prevoza v državi

010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance
402009 Izdatki za reprezentanco

Stran: 3 od 52

A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
010135 Nadomestilo za opravljanje funkcije koordinatorja

(2)/(1)

19.466,41

17.737,62

91,1

19.466,41

17.737,62

91,1

6.000,00

5.000,00

83,3

6.000,00

5.000,00

83,3

6.000,00

5.000,00

83,3

6.000,00

5.000,00

83,3

100,00

0,00

0,0

402009 Izdatki za reprezentanco

3.000,00

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

2.900,00

5.000,00

172,4

20.232,24

19.700,00

97,4

20.232,24

19.700,00

97,4

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

13.232,24

12.700,00

96,0

040321 Pokroviteljstvo župana

11.000,00

10.000,00

90,9

10.550,00

10.000,00

94,8

450,00

0,00

0,0

1.700,00

1.700,00

100,0

1.700,00

1.700,00

100,0

532,24

1.000,00

187,9

109,06

0,00

0,0

95,00

0,00

0,0

328,18

1.000,00

304,7

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin
030290 Mednarodno sodelovanje
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno

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
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

040323 sprejem najuspešnejših devetošolcev
402099 Drugi splošni material in storitve

040325 Dan prostovoljstva
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
402999 Drugi operativni odhodki

Stran: 4 od 52

A. Bilanca odhodkov
2000 - ŽUPAN

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(2)/(1)

Stran: 5 od 52

A. Bilanca odhodkov
3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

(2)/(1)

NADZORNI ODBOR

9.235,76

6.000,00

65,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9.235,76

6.000,00

65,0

0203

Fiskalni nadzor

9.235,76

6.000,00

65,0

9.235,76

6.000,00

65,0

9.235,76

6.000,00

65,0

114,50

0,00

0,0

9.121,26

6.000,00

65,8

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor
402009 Izdatki za reprezentanco
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

Stran: 6 od 52

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

OBČINSKA UPRAVA

(2)/(1)

9.676.969,98

14.817.634,18 153,1

17.707,98

20.000,00 112,9

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

12.147,98

14.000,00

115,3

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

12.147,98

14.000,00

115,3

7.948,22

9.000,00

113,2

7.948,22

9.000,00

113,2

4.199,76

5.000,00

119,1

4.199,76

5.000,00

119,1

5.560,00

6.000,00

107,9

5.560,00

6.000,00

107,9

5.560,00

6.000,00

107,9

5.560,00

6.000,00

107,9

020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank
402931 Plačila bančnih storitev

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

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin
030291 City Cooperation II
402999 Drugi operativni odhodki

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402

Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura
040201 Prostorski informacijski sistem
402007 Računalniške storitve

30.000,00

49.784,79 166,0

30.000,00

49.784,79

166,0

30.000,00

49.784,79

166,0

30.000,00

49.784,79

166,0

30.000,00

49.784,79

166,0

381.905,18

2.023.590,00 529,9

11.056,56

11.590,00

104,8

9.900,00

9.900,00

100,0

9.900,00

9.900,00

100,0

9.900,00

9.900,00

100,0

Stran: 7 od 52

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
04029002 Elektronske storitve
040292 Uradna spletna stran občine
402007 Računalniške storitve

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
040318 Izdaja občinskega glasila
402099 Drugi splošni material in storitve
402206 Poštnina in kurirske storitve

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040332 Fotograd Negova
402099 Drugi splošni material in storitve

040396 Stroški praznovanja dneva reformacije
402999 Drugi operativni odhodki

040398 Komemoracija
402999 Drugi operativni odhodki

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040304 Pravno zastopanje občine
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

040313 Zavarovalne premije
40250401 Zavarovalne premije za objekt in opremo

(2)/(1)

1.156,56

1.690,00

146,1

1.156,56

1.690,00

146,1

1.156,56

1.690,00

146,1

370.848,62

2.012.000,00

542,5

4.000,00

6.000,00

150,0

4.000,00

6.000,00

150,0

3.500,00

6.000,00

171,4

500,00

0,00

0,0

1.785,00

4.000,00

224,1

0,00

2.500,00

---

0,00

2.500,00

---

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

985,00

700,00

71,1

985,00

700,00

71,1

365.063,62

2.002.000,00

548,4

30.790,12

30.000,00

97,4

4.819,00

0,00

0,0

25.971,12

30.000,00

115,5

16.059,10

17.000,00

105,9

16.059,10

17.000,00

105,9

Stran: 8 od 52

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
040327 Industrijska cona Gornja Radgona (Mele)

(2)/(1)

268.214,40

1.905.000,00

710,3

402099 Drugi splošni material in storitve

208,41

0,00

0,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

350,00

0,00

0,0

241.621,19

1.905.000,00

788,4

420600 Nakup zemljišč
420800 Študija o izvedljivosti projekta
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

040328 Nakup zemljišč
420600 Nakup zemljišč

040329 Nakup zemljišča Dresler
420600 Nakup zemljišč

040330 Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
110215 LAS PRLEKIJA
402999 Drugi operativni odhodki

1.927,60

0,00

0,0

24.107,20

0,00

0,0

20.000,00

0,00

0,0

20.000,00

0,00

0,0

30.000,00

30.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

0,00

20.000,00

---

0,00

20.000,00

---

990.935,05

1.109.418,08 112,0

5.881,96

5.961,00

101,3

1.620,96

1.700,00

104,9

1.620,96

1.700,00

104,9

1.620,96

1.700,00

104,9

4.261,00
4.261,00

4.261,00
4.261,00

100,0
100,0

4.261,00

4.261,00

100,0

Stran: 9 od 52

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

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

Dejavnost občinske uprave

(2)/(1)

985.053,09

1.103.457,08

112,0

944.348,38

1.025.692,08

108,6

822.554,07

906.442,08

110,2

560.165,64

626.020,85

111,8

46.876,25

50.364,40

107,4

4.885,85

5.138,28

105,2

400100 Regres za letni dopust

24.693,48

25.614,50

103,7

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

23.955,12

25.872,00

108,0

9.878,89

11.695,75

118,4

13.749,64

20.898,00

152,0

5.805,00

3.018,60

52,0

693,01

577,51

83,3

400901 Odpravnine

20.619,08

16.263,59

78,9

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

54.763,92

60.328,97

110,2

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

40.579,89

44.703,48

110,2

3.277,07

3.610,21

110,2

401200 Prispevek za zaposlovanje

368,55

408,74

110,9

401300 Prispevek za starševsko varstvo

617,56

681,16

110,3

11.406,36

11.246,04

98,6

218,76

0,00

0,0

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

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog
400400 Sredstva za nadurno delo
400900 Jubilejne nagrade

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402799 Druge odškodnine in kazni
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA
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(1)
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060303 Materialni stroški - občinska uprava

(2)/(1)

93.806,31

90.000,00

95,9

402000 Pisarniški material in storitve

5.414,28

6.000,00

110,8

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.243,41

3.000,00

92,5

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.928,83

3.000,00

102,4

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

1.169,42

1.100,00

94,1

402007 Računalniške storitve

5.630,31

5.500,00

97,7

402009 Izdatki za reprezentanco

410,34

400,00

97,5

402099 Drugi splošni material in storitve

800,00

700,00

87,5

402200 Električna energija

10.377,20

11.100,00

107,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

16.048,06

13.500,00

84,1

402203 Voda in komunalne storitve

1.985,87

2.100,00

105,8

402204 Odvoz smeti

4.112,06

3.100,00

75,4

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

5.828,32

5.500,00

94,4

402206 Poštnina in kurirske storitve

7.821,09

7.800,00

99,7

280,00

200,00

71,4

2.061,58

2.400,00

116,4

17.134,98

15.900,00

92,8

159,85

0,00

0,0

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4.525,64

4.300,00

95,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

3.483,70

4.000,00

114,8

402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS

391,37

400,00

102,2

5.330,00

6.500,00

122,0

1.830,00

1.700,00

92,9

2.500,00

4.000,00

160,0

1.000,00

800,00

80,0

16.608,00

16.700,00

100,6

16.608,00

16.700,00

100,6

3.050,00

3.050,00

100,0

3.050,00

3.050,00

100,0

3.000,00

3.000,00

100,0

3.000,00

0,00

0,0

0,00

3.000,00

---

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

060321 Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu
402099 Drugi splošni material in storitve
40209932 Zdravje na delovnem mestu
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

060322 Občinska blagajna
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

060327 Notranja pravila
402099 Drugi splošni material in storitve

060328 Varstvo osebnih podatkov
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402099 Drugi splošni material in storitve
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
060307 Nakup opreme

(2)/(1)

40.704,71

77.765,00

191,1

12.922,09

13.500,00

104,5

420200 Nakup pisarniškega pohištva

6.085,24

3.000,00

49,3

420202 Nakup strojne računalniške opreme

2.444,85

8.500,00

347,7

420703 Nakup licenčne programske opreme

4.392,00

2.000,00

45,5

21.717,62

58.200,00

268,0

2.885,49

0,00

0,0

11.370,50

58.200,00

511,9

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

2.649,20

0,00

0,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.431,93

0,00

0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

3.380,50

0,00

0,0

6.065,00

6.065,00

100,0

93,40

10,00

10,7

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

2.766,50

3.285,00

118,7

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

1.608,69

1.100,00

68,4

402304 Pristojbine za registracijo vozil

194,84

220,00

112,9

1.251,57

1.300,00

103,9

150,00

150,00

100,0

060308 Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinske stavbe
402099 Drugi splošni material in storitve
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

060323 Stroški službenih vozil
402099 Drugi splošni material in storitve

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane
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07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070301 Civilna zaščita

286.981,27

(2)/(1)

364.808,75 127,1

286.981,27

364.808,75

127,1

23.441,44

22.000,00

93,9

23.441,44

22.000,00

93,9

402099 Drugi splošni material in storitve

1.042,84

0,00

0,0

402200 Električna energija

1.547,13

0,00

0,0

113,66

0,00

0,0

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

641,44

0,00

0,0

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

1.800,00

0,00

0,0

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

1.613,40

0,00

0,0

506,61

0,00

0,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

7.042,70

22.000,00

312,4

420299 Nakup druge opreme in napeljav

9.133,66

0,00

0,0

263.539,83

342.808,75

130,1

142.487,00

156.520,00

109,9

500,00

0,00

0,0

141.987,00

156.520,00

110,2

16.040,83

126.288,75

787,3

16.040,83

126.288,75

787,3

20.000,00

5.000,00

25,0

20.000,00

5.000,00

25,0

35.000,00

35.000,00

100,0

35.000,00

35.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

20.000,00

20.000,00

100,0

30.012,00

0,00

0,0

30.012,00

0,00

0,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070305 Požarna varnost
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070315 Projekt "Co_operation (projekt gasilci: SLO-AUT)
420401 Novogradnje

070326 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave hidrantov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

070327 Sofinanciranje obnove voznega parka občinskega gasilskega centra
420201 Nakup pisarniške opreme

070329 Sofinanciranje nabave gasilskega vozila
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

070330 Obnova gasilskega vozila
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

5.000,00

(2)/(1)

5.000,00 100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

137,79

0,00

0,0

3.374,01

5.000,00

148,2

402199 Drugi posebni materiali in storitve

988,20

0,00

0,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

500,00

0,00

0,0

08029001 Prometna varnost
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

65.000,00

70.599,09

108,6

10039001 Povečanje zaposljivosti
100303 Javna dela- JP Komunala Radgona

65.000,00

70.599,09

108,6

23.000,00

25.599,09

111,3

23.000,00

25.599,09

111,3

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

100304 Javna dela- zavodi in društva

65.000,00

70.599,09 108,6

42.000,00

45.000,00

107,1

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

15.885,58

45.000,00

283,3

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

19.025,78

0,00

0,0

7.088,64

0,00

0,0

64.313,71

62.013,71

96,4

47.027,15

47.013,71

100,0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

47.027,15

47.013,71

100,0

110216 Skupni programi kmetijstva- razpis

35.000,00

35.000,00

100,0

35.000,00

35.000,00

100,0

5.027,15

5.013,71

99,7

5.013,71

5.013,71

100,0

13,44

0,00

0,0

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

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

110217 Drugi programi v kmetijstvu
402099 Drugi splošni material in storitve
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS
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110219 Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev

(2)/(1)

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

100,0

Splošne storitve v kmetijstvu

17.286,56

15.000,00

86,8

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

17.286,56

15.000,00

86,8

10.386,56

8.000,00

77,0

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

5.500,00

8.000,00

145,5

402999 Drugi operativni odhodki

2.327,92

0,00

0,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.558,64

0,00

0,0

2.100,00

2.200,00

104,8

2.100,00

2.200,00

104,8

4.800,00

4.800,00

100,0

4.800,00

4.800,00

100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1103

110330 Varovanje živali - veterinarske storitve

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

110333 Program za živinorejce
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
130206 Vzdrževanje mestnih ulic in prometne signalizacije

1.514.912,97

1.548.314,89 102,2

1.472.412,97

1.531.314,89

104,0

739.413,83

523.480,00

70,8

100.754,23

80.000,00

79,4

40259901 letno vzdrževanje

74.254,23

70.000,00

94,3

40259902 zimsko vzdrževanje

26.500,00

10.000,00

37,7

184.297,49

150.000,00

81,4

136.522,95

120.000,00

87,9

47.774,54

30.000,00

62,8

1302071 Vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije
40259901 letno vzdrževanje
40259902 zimsko vzdrževanje

1302072 Vzdrževanje javnih poti, nekategoriziranih cest in prometne signalizacije

298.427,33

210.000,00

70,4

40259901 letno vzdrževanje

193.140,53

170.000,00

88,0

40259902 zimsko vzdrževanje

105.286,80

40.000,00

38,0
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130208 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

(2)/(1)

33.205,35

44.880,00

135,2

32.988,90

44.880,00

136,1

216,45

0,00

0,0

50.473,84

28.600,00

56,7

15.384,80

14.000,00

91,0

402200 Električna energija

3.100,00

3.000,00

96,8

402203 Voda in komunalne storitve

1.794,76

2.000,00

111,4

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

5.394,81

5.000,00

92,7

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

3.225,43

3.000,00

93,0

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

150,00

0,00

0,0

1.450,20

1.600,00

110,3

19.973,84

0,00

0,0

15.000,00

10.000,00

66,7

15.000,00

10.000,00

66,7

57.255,59

0,00

0,0

56.305,59

0,00

0,0

950,00

0,00

0,0

607.371,32
50.000,00

838.334,89
195.000,00

138,0
390,0

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

1302122 Javna snaga
402099 Drugi splošni material in storitve

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1302143 Odkupi cest
420600 Nakup zemljišč

1302145 Železniška infrastruktura
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1302100 Modernizacija LC 104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

6.084,75

7.500,00

123,3

43.266,98

180.000,00

416,0

648,27

4.000,00

617,0

0,00

3.500,00

---

36.575,95

12.986,64

35,5

2.375,95

2.375,95

100,0

32.700,00

10.317,89

31,6

1.500,00

292,80

19,5

1302113 Modernizacija JP 606931 Sp.Ivanjci-domačija Vogrin

2.050,85

0,00

0,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

2.050,85

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1302109 Modernizacija JP 606402 Orehovski Vrh- domačija Mueller (odsek od asfaltirane javne poti JP605521 do kmetije Kocbek)
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
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1302144 Modernizacija občinske ceste JP605131 Plitvički vrh-domačija Fras- Mlinarič
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1302146 Modernizacija JP606641 G.Radgona- Ob potoku

(2)/(1)

15.195,27

0,00

0,0

1.564,65

0,00

0,0

13.630,62

0,00

0,0

0,00

43.000,00

---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

0,00

4.500,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

32.000,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

3.000,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

3.500,00

---

1302147 Modernizacija JP605371 Črešnjevci- domačija Zemljič

0,00

63.000,00

---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

0,00

5.000,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

54.000,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

2.000,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

2.000,00

---

1302148 Modernizacija JP605185 Police-domačija Klemenčič

0,00

42.000,00

---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

0,00

4.500,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

33.000,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

2.000,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

2.500,00

---

1302149 Modernizacija JP606081 (domačija Cetl-Kavčič-Vurcer) in JP606082 (Radvenci- domačija Kramberger)

0,00

92.000,00

---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

0,00

6.500,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

80.000,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

3.000,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

2.500,00

---

1302150 Modernizacija JP604981 Zagajski Vrh

0,00

49.000,00

---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

0,00

4.500,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

40.000,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

2.000,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

2.500,00

---
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1302151 Modernizacija JP605081 Sp.Ščavnica-domačija Hajdinjak (od KZ do domačije Senekovič)

(2)/(1)

0,00

60.000,00

---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

0,00

5.000,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

51.000,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

2.000,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

2.000,00

---

1302152 Modernizacija LC203341 Benedikt-Trstenik-Zagajski Vrh-Sp.Ščavnica

0,00

32.000,00

---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

0,00

3.000,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

26.000,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

1.500,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

1.500,00

---

1302153 Modernizacija JP606971 Stavešinski Vrh-domačija Kežman

0,00

46.000,00

---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

0,00

3.500,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

38.000,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

2.000,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

2.500,00

---

64.150,85

20.990,70

32,7

3.650,85

3.650,85

100,0

59.000,00

17.192,85

29,1

1.500,00

147,00

9,8

130303 Modernizacija JP 606093- Sp.Ščavnica- domačija Zadravec

22,60

0,00

0,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

22,60

0,00

0,0

73.292,90

24.092,17

32,9

3.592,90

3.592,90

100,0

67.700,00

20.305,27

30,0

2.000,00

194,00

9,7

156.606,30

50.723,94

32,4

6.606,30

6.606,30

100,0

147.000,00

44.088,36

30,0

3.000,00

29,28

1,0

130302 Modernizacija JP605461- Sp.Ščavnica- domačija Geratič
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130304 Modernizacija LK105321 G.Radgona-Ulica Marije Rožman in krajevne ceste LK105331 G.Radgona- Kajuhova ul.
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130305 Modernizacija JP605471 Police-Zbigovci (od Kozar do Škrobar) in JP605491 Lastomerci-Zbigovci (od Škrobar do Vajs)
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
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130306 Modernizacija JP605831 Ločjak-Negovski Vrh in JP605881 Ločki Vrh (Rajšpova kapela) do domačije Klobasa

(2)/(1)

91.367,80

21.030,73

23,0

4.867,80

4.867,80

100,0

85.000,00

16.016,53

18,8

1.500,00

146,40

9,8

130307 Modernizacija JP606502 Lomanoše-domačija Šuman

25.100,00

25.408,17

101,2

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1.000,00

2.144,15

214,4

23.100,00

22.264,02

96,4

1.000,00

1.000,00

100,0

22.300,00

23.390,28

104,9

1.500,00

1.738,50

115,9

19.800,00

20.651,78

104,3

1.000,00

1.000,00

100,0

55.708,80

20.239,43

36,3

3.708,80

5.099,60

137,5

50.000,00

14.969,03

29,9

2.000,00

170,80

8,5

15.000,00

17.472,83

116,5

1.000,00

1.564,65

156,5

13.000,00

14.908,18

114,7

1.000,00

1.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130308 Modernizacija JP606551 Zagajski Vrh-domačija Tomažič
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130309 Modernizacija JP606601 Stavešinski Vrh-domačija Šiman
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

130310 Modernizacija JP605071 Spodnja Ščavnica- domačija Cetl
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

13029003 Urejanje cestnega prometa
1302132 Izgradnja avtobusnih postajališč
420401 Novogradnje
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13029004 Cestna razsvetljava
130250 Javna razsvetljava

115.627,82

159.500,00

137,9

115.627,82

159.500,00

137,9

2.091,57

0,00

0,0

402200 Električna energija

58.500,00

50.000,00

85,5

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

42.629,34

35.000,00

82,1

2.024,36

0,00

0,0

0,00

74.500,00

---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

6.539,55

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.843,00

0,00

0,0

42.500,00

17.000,00

40,0

42.500,00

17.000,00

40,0

16.500,00

15.000,00

90,9

1.710,44

0,00

0,0

14.789,56

15.000,00

101,4

130692 Projekt "WiFi4EU"

26.000,00

2.000,00

7,7

402200 Električna energija

200,00

0,00

0,0

25.800,00

2.000,00

7,8

402199 Drugi posebni materiali in storitve

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
420401 Novogradnje

1306

(2)/(1)

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
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
409300 Sredstva proračunskih skladov

420401 Novogradnje

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
140291 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

140328 Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

250.737,25

400.937,54 159,9

60.614,09

60.650,00

100,1

60.614,09

60.650,00

100,1

55.000,00

55.000,00

100,0

55.000,00

55.000,00

100,0

5.614,09

5.650,00

100,6

5.614,09

5.650,00

100,6
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1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
140321 Lisjakova struga
402099 Drugi splošni material in storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140308 Turistična in druga prometna signalizacija
402099 Drugi splošni material in storitve
402999 Drugi operativni odhodki

140314 Sofinanciranje programov v turizmu
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

(2)/(1)

190.123,16

340.287,54

179,0

5.026,16

5.000,00

99,5

5.026,16

5.000,00

99,5

624,72

5.000,00

800,4

78,64

0,00

0,0

4.322,80

0,00

0,0

185.097,00

335.287,54

181,1

15.000,00

10.000,00

66,7

187,20

0,00

0,0

14.812,80

10.000,00

67,5

4.090,00

4.000,00

97,8

1.107,35

0,00

0,0

637,28

0,00

0,0

300,00

0,00

0,0

1.628,37

4.000,00

245,6

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti

146,00

0,00

0,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

271,00

0,00

0,0

6.500,00

7.500,00

115,4

6.500,00

7.500,00

115,4

800,00

733,00

91,6

800,00

733,00

91,6

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

140319 PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

118.005,00

305.663,54

259,0

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

87.664,33

130.806,54

149,2

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

29.307,16

174.857,00

596,6

1.033,51

0,00

0,0

500,00

500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

140329 Projekt "Genuss am Fluss- Užitek ob reki"
402923 Druge članarine
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140330 Vzpostavitev postajališč za avtodome
402099 Drugi splošni material in storitve
402999 Drugi operativni odhodki
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

140393 Projekt "Glamur"
402999 Drugi operativni odhodki

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

(2)/(1)

35.000,00

5.892,00

16,8

33.926,40

0,00

0,0

0,00

5.892,00

---

1.073,60

0,00

0,0

5.202,00

999,00

19,2

5.202,00

999,00

19,2

821.632,18

375.885,97

45,8

809.013,18

362.754,97

44,8

514.500,00

75.754,97

14,7

13.000,00

12.500,00

96,2

13.000,00

12.500,00

96,2

1.500,00

1.000,00

66,7

1.500,00

1.000,00

66,7

50.000,00

60.000,00

120,0

3.668,00

0,00

0,0

409300 Sredstva proračunskih skladov

24.717,26

60.000,00

242,8

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

21.614,74

0,00

0,0

450.000,00

0,00

0,0

450.000,00

0,00

0,0

0,00

2.254,97

---

0,00

2.254,97

---

150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota
402099 Drugi splošni material in storitve

150205 Zbiranje in ravnanje z odpadki
402204 Odvoz smeti

150244 Investicijsko vzdrževanje CERO Puconci
402099 Drugi splošni material in storitve

150247 Ureditev zbirnega mikrosortirnega centra in nakup zemljišč
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

150248 Sofinanciranje vodenja proračunskega sklada Občine Puconci
402099 Drugi splošni material in storitve
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo
150215 Kanalizacijsko omrežje v občini G.Radgona
402999 Drugi operativni odhodki

294.513,18

287.000,00

97,5

169.889,58

185.000,00

108,9

115,63

0,00

0,0

420401 Novogradnje

67.348,79

185.000,00

274,7

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

91.292,66

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

4.715,30

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

6.417,20

0,00

0,0

7.000,00

5.000,00

71,4

7.000,00

5.000,00

71,4

39.000,00

27.000,00

69,2

1.862,42

0,00

0,0

30.137,58

27.000,00

89,6

7.000,00

0,00

0,0

78.623,60

70.000,00

89,0

78.623,60

70.000,00

89,0

12.619,00

13.131,00

104,1

12.619,00

13.131,00

104,1

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

2.619,00

3.131,00

119,6

2.619,00

3.131,00

119,6

150218 Javna pooblastila- JP Komunala Radgona, d.o.o.
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

150219 Vodenje katastra
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

150222 Subvencije Komunala Radgona- kanalizacija in ČN
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

1505

(2)/(1)

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
150223 Pot med vrelci življenja
402999 Drugi operativni odhodki

150503 Projekt "goMURra"
402999 Drugi operativni odhodki
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16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

2.482.742,97 287,1

168.182,95

124.303,40

73,9

57.300,00

50.000,00

87,3

57.300,00

50.000,00

87,3

49.300,00

32.000,00

64,9

8.000,00

18.000,00

225,0

110.882,95

74.303,40

67,0

28.600,00

6.734,40

23,6

28.600,00

6.734,40

23,6

62.882,95

50.000,00

79,5

62.882,95

50.000,00

79,5

19.400,00

17.569,00

90,6

19.400,00

17.569,00

90,6

435.539,81

2.067.639,57

474,7

333.104,50

1.931.853,15

580,0

78.671,92

1.584.583,15

---

0,00

2.849,20

---

31.260,00

30.706,38

98,2

420401 Novogradnje

0,00

1.499.556,80

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

32.990,77

---

43.920,00

18.480,00

42,1

3.491,92

0,00

0,0

6.215,99

73.000,00

---

6.215,99

73.000,00

---

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
160213 Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

16029003 Prostorsko načrtovanje
160204 Sprememba in dopolnitev OPN
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

160216 Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za GR28 v Gornji Radgoni (območje nad Vodovodno ulico)
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1603

864.828,33

(2)/(1)

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
160310 Nadgradnja vodovodnega sistema C- 2. faza
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402999 Drugi operativni odhodki

420802 Investicijski inženiring
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

160396-1 Subvencije vodovod
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

Stran: 24 od 52

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
160398 Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja "Vodovodno omrežje- sistem C"

(2)/(1)

113.414,04

0,00

402200 Električna energija

46.944,94

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

18.856,14

0,00

0,0

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

47.612,96

0,00

0,0

134.802,55

180.000,00

133,5

357,34

0,00

0,0

3.903,79

0,00

0,0

501,55

0,00

0,0

1.494,20

0,00

0,0

110,63

0,00

0,0

420401 Novogradnje

32.416,24

180.000,00

555,3

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

92.343,30

0,00

0,0

3.675,50

0,00

0,0

0,00

55.539,00

---

0,00

55.539,00

---

0,00

38.731,00

---

0,00

38.731,00

---

85.918,59
39.422,79

105.786,42
34.786,42

123,1
88,2

31.492,79

34.786,42

110,5

7.930,00

0,00

0,0

0,00

26.000,00

---

0,00

26.000,00

---

160399-6 Vodovodno omrežje v občini Gornja Radgona
402099 Drugi splošni material in storitve
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402999 Drugi operativni odhodki

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

160399-8 Skupni vodovodni objekti- proračunski sklad
40930003 Sklad za skupne vodovodne objekte

160399-9 Primarni in sekundarni vodi - proračunski sklad
40930004 Sklad za primar in sekundar

16039003 Objekti za rekreacijo
160311 Medgeneracijski park za aktivno sprostitev
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

160313 Najem drsališča
402999 Drugi operativni odhodki

0,0
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
160399 Mestni park

46.495,80

45.000,00

96,8

402099 Drugi splošni material in storitve

164,04

0,00

0,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

45,78

0,00

0,0

402203 Voda in komunalne storitve

1.619,60

0,00

0,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

1.680,58

0,00

0,0

2,24

0,00

0,0

29.481,19

0,00

0,0

247,95

0,00

0,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402999 Drugi operativni odhodki

0,00

45.000,00

---

13.254,42

0,00

0,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

6.516,72

20.000,00

306,9

6.516,72

20.000,00

306,9

6.516,72

20.000,00

306,9

158.409,19

180.800,00

114,1

105.283,81

125.800,00

119,5

73.888,74

70.000,00

94,7

347,00

0,00

0,0

402099 Drugi splošni material in storitve

1.550,50

0,00

0,0

402200 Električna energija

3.014,16

0,00

0,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.657,80

0,00

0,0

402203 Voda in komunalne storitve

3.238,99

0,00

0,0

402204 Odvoz smeti

1.997,93

0,00

0,0

52.816,00

70.000,00

132,5

40930002 Sklad za stanovanja FISA

5.048,34

0,00

0,0

40930005 Sklad za stanovanja SKP

2.181,02

0,00

0,0

40930006 Sklad za stanovanja SIM

37,00

0,00

0,0

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

16039004 Praznično urejanje naselij
160309 Praznična okrasitev naselij
402099 Drugi splošni material in storitve

16039005 Druge komunalne dejavnosti
160399-4 Sofinanciranje malih čistilnih naprav
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1605

(2)/(1)

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
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A. Bilanca odhodkov
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Proračun 2019
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1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini

31.395,07

55.800,00

177,7

24.485,15

55.800,00

227,9

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.660,00

0,00

0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5.249,92

0,00

0,0

53.125,38

55.000,00

103,5

53.125,38

55.000,00

103,5

3.125,38

0,00

0,0

50.000,00

55.000,00

110,0

102.696,38

110.000,00

107,1

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
160602 Vzdrževanje zelenih javnih površin
402099 Drugi splošni material in storitve
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

102.696,38

110.000,00

107,1

102.696,38

110.000,00

107,1
0,0

598,00

0,00

2.696,38

110.000,00

---

99.402,00

0,00

0,0

480.179,18

885.607,00 184,4

373.479,00

775.607,00

373.479,00

775.607,00

207,7

373.479,00

775.607,00

207,7

335.664,00

775.607,00

231,1

19.390,00

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

7.929,99

0,00

0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

10.495,01

0,00

0,0

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
170209 Izgradnja centra za krepitev zdravja
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor

1706

(2)/(1)

Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
170206 Vzdrževanje defibrilatorjev
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

207,7
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(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
170602 Izvedba cepljenja za dečke 6. razredov osnovne šole
402099 Drugi splošni material in storitve
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

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
170720 Mrliško ogledna služba
402099 Drugi splošni material in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
180208 Postavitev doprsnega kipa generalu Rudolfu Maistru v Aleji velikih
402099 Drugi splošni material in storitve

1803

Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
180305 JZ Knjižnica Gornja Radgona

(2)/(1)

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

---

4.488,00

0,00

0,0

512,00

0,00

0,0

99.700,18

103.000,00

103,3

90.000,00

95.000,00

105,6

90.000,00

95.000,00

105,6

90.000,00

95.000,00

105,6

9.700,18

8.000,00

82,5

9.700,18

8.000,00

82,5

9.700,18

8.000,00

82,5

1.093.657,01

100,0

2.437.043,27 222,8

370,40

0,00

0,0

370,40

0,00

0,0

370,40

0,00

0,0

370,40

0,00

0,0

441.434,59

457.765,97

103,7

123.714,97

120.225,00

97,2

123.714,97

120.225,00

97,2

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

64.492,97

70.964,00

110,0

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

16.401,04

20.344,00

124,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

42.820,96

28.917,00

67,5
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(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
18039002 Umetniški programi
180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo

267.489,52

284.540,97

106,4

267.489,52

284.540,97

106,4

147.827,66

153.540,97

103,9

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

61.600,15

61.000,00

99,0

41330202 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve KULTPROTUR

38.061,71

50.000,00

131,4

20.000,00

20.000,00

100,0

45.230,10

48.000,00

106,1

7.230,10

9.500,00

131,4

7.230,10

9.500,00

131,4

30.000,00

30.000,00

100,0

9,00

30.000,00

---

412000111 A-redna dejavnost društva

10.514,00

0,00

0,0

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

0,0

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

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

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

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

14.977,00

0,00

412000113 C-strokovno izobraževanje članov društva

1.500,00

0,00

0,0

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

3.000,00

0,00

0,0

8.000,00

8.500,00

106,3

73,21

8.500,00

---

7.926,79

0,00

0,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

20.000,00

23.000,00

115,0

6.000,00

8.000,00

133,3

6.000,00

8.000,00

133,3

6.000,00

8.000,00

133,3

180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
413200 Tekoči transferi v javne sklade

18039005 Drugi programi v kulturi
180343 Sofinanciranje javnih prireditev (javni razpis)
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1804

(2)/(1)

Podpora posebnim skupinam

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

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
180562 Sofinanciranje programov športnih društev
402099 Drugi splošni material in storitve
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate

(2)/(1)

14.000,00

15.000,00

107,1

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

8.000,00

114,3

7.000,00

8.000,00

114,3

631.852,02

1.956.277,30

309,6

618.352,02

1.943.777,30

314,4

107.003,00

100.000,00

93,5

48,80

0,00

0,0

102.914,33

100.000,00

97,2

4.039,87

0,00

0,0

104,1

73.000,00

76.000,00

402001 Čistilni material in storitve

437,42

0,00

0,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

125,99

0,00

0,0

402099 Drugi splošni material in storitve

2.628,40

0,00

0,0

402200 Električna energija

7.281,60

0,00

0,0

402203 Voda in komunalne storitve

2.762,63

0,00

0,0

463,02

0,00

0,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

3.100,75

0,00

0,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.371,68

76.000,00

---

41.369,92

0,00

0,0

5.454,53

0,00

0,0

200,00

0,00

0,0

6.804,06

0,00

0,0

7.249,55

0,00

0,0

7.249,55

0,00

0,0

2.500,00

0,00

0,0

2.500,00

0,00

0,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

180573 Rušitev in preureditev starih slačilnic
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180574 Vzpostavitev streetworkout parka
420401 Novogradnje
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180575 Kolesarske poti Gornja Radgona
420401 Novogradnje

180576 Izgradnja strehe za pokritje tribune na TŠC Trate
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor

180578 Obnova večnamenskega športnega igrišča pri OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180579 Zamenjava ograje na teniških igriščih
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

180580 Kolesarske povezave SV Slovenija
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

180591 Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine
Gornja Radgona
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan

(2)/(1)

56.559,40

280.623,10

496,2

56.559,40

280.623,10

496,2

119.749,64

0,00

0,0

116.760,64

0,00

0,0

2.989,00

0,00

0,0

70.512,09

0,00

0,0

70.512,09

0,00

0,0

9.733,75

0,00

0,0

9.733,75

0,00

0,0

12.126,08

13.869,10

114,4

12.126,08

0,00

0,0

0,00

13.869,10

---

6.125,00

4.000,00

65,3

6.125,00

4.000,00

65,3

90,6

29.241,65

26.500,00

402001 Čistilni material in storitve

403,07

0,00

0,0

402099 Drugi splošni material in storitve

817,40

0,00

0,0

402200 Električna energija

1.631,00

0,00

0,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.962,53

0,00

0,0

402203 Voda in komunalne storitve

311,04

0,00

0,0

20.039,38

26.500,00

132,2

3.077,23

0,00

0,0

124.551,86

1.442.785,10

---

12.381,00

0,00

0,0

1.098,02

0,00

0,0

420401 Novogradnje

0,00

1.418.263,10

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

22.692,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

111.072,84

0,00

0,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

0,00

1.830,00

---

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

180597 Izgradnja večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve
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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

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
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

190209 Vrtec pri OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova
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
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190210 Vrtec Negova- investicija
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

(2)/(1)

13.500,00

12.500,00

92,6

6.000,00

7.000,00

116,7

6.000,00

7.000,00

116,7

7.500,00

5.500,00

73,3

7.500,00

5.500,00

73,3

2.083.859,04

2.279.461,10 109,4

1.421.075,00

1.604.379,00

112,9

1.421.075,00

1.604.379,00

112,9

1.215.050,00

1.208.320,00

99,5

1.184.105,80

1.208.320,00

102,0

944,20

0,00

0,0

30.000,00

0,00

0,0

117.200,00

100.000,00

85,3

117.200,00

100.000,00

85,3

88.825,00

276.059,00

310,8

67.225,00

232.109,00

345,3

3.600,00

25.950,00

720,8

18.000,00

18.000,00

100,0

0,00

20.000,00

---

0,00

20.000,00

---

Stran: 32 od 52

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
190301 Osnovna šola 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
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190302 Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

(2)/(1)

465.773,84

489.082,10

105,0

399.925,00

412.583,64

103,2

213.228,00

223.596,64

104,9

73.471,00

77.085,64

104,9

114.757,00

116.511,00

101,5

25.000,00

30.000,00

120,0

106,7

135.000,00

144.000,00

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

66.272,00

65.166,00

98,3

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

53.728,00

58.834,00

109,5

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

15.000,00

20.000,00

133,3

24.985,00

28.700,00

114,9

3.264,72

0,00

0,0

0,00

28.700,00

---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

21.720,28

0,00

0,0

190311 Sofinanciranje projekta SIO 2020

20.000,00

9.500,00

47,5

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

20.000,00

9.500,00

47,5

6.712,00

6.787,00

101,1

6.712,00

6.787,00

101,1

65.848,84

76.498,46

116,2

56.438,45

68.838,46

122,0

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

16.126,64

16.341,09

101,3

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

35.293,68

34.826,69

98,7

5.018,13

17.670,68

352,1

1.500,00

1.000,00

66,7

1.500,00

1.000,00

66,7

7.910,39

6.660,00

84,2

7.910,39

6.660,00

84,2

190308 Vzdrževanje javnih zavodov
402099 Drugi splošni material in storitve
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

19039002 Glasbeno šolstvo
190303 Glasbena šola Gornja Radgona

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

190310 Sofinanciranje ostalih šol
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

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

Stran: 33 od 52

A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1906

Pomoči šolajočim

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

190652 Jelkovanje otrok
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19069003 Štipendije
190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka
411701 Kadrovske štipendije

19069004 Študijske pomoči
190662 Nagrade šolajočim
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

(2)/(1)

197.010,20

186.000,00

94,4

192.200,00

180.000,00

93,7

182.200,00

170.000,00

93,3

182.200,00

170.000,00

93,3

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

3.810,20
3.810,20

5.000,00
5.000,00

131,2
131,2

3.810,20

5.000,00

131,2

574.965,82

557.427,02

97,0

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

16.500,00

16.500,00

100,0

20029001 Drugi programi v pomoč družini

16.500,00

16.500,00

100,0

3.500,00

3.500,00

100,0

3.500,00

3.500,00

100,0

13.000,00

13.000,00

100,0

13.000,00

13.000,00

100,0

Izvajanje programov socialnega varstva

558.465,82

540.927,02

96,9

20049002 Socialno varstvo invalidov
200400 Financiranje družinskega pomočnika

39.356,13

31.581,22

80,2

39.356,13

31.581,22

80,2

39.356,13

31.581,22

80,2

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

411922 Izplačila družinskemu pomočniku
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
20049003 Socialno varstvo starih
200410 Regresiranje oskrbe v domovih

(2)/(1)

377.291,15

370.925,51

98,3

300.189,58

290.925,51

96,9

0,00

290.925,51

---

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

300.189,58

0,00

0,0

200412 Pomoč na domu - CSD G.Radgona

77.101,57

80.000,00

103,8

77.101,57

80.000,00

103,8

100.128,46

94.000,00

93,9

70.000,00

70.000,00

100,0

70.000,00

70.000,00

100,0

23.500,00

20.000,00

85,1

15.000,00

20.000,00

133,3

41129902 Stroški šolanja

3.000,00

0,00

0,0

41129903 Izredna denarna pomoč

5.500,00

0,00

0,0

4.628,46

4.000,00

86,4

4.628,46

4.000,00

86,4

2.000,00

0,00

0,0

2.000,00

0,00

0,0

41.690,08

44.420,29

106,6

1.700,00

1.700,00

100,0

1.700,00

1.700,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

3.645,69

7.141,49

195,9

3.645,69

7.141,49

195,9

578,80

578,80

100,0

578,80

578,80

100,0

402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
200401 Subvencioniranje najemnin
411920 Subvencioniranje stanarin

200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
41129901 Premostitev trenutne materialne ogroženosti

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

200411 Sofinanciranje programa Zavetišča za brezdomne osebe
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
200203 Sofinanciranje Materinskega doma v Pomurju
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200405 Sofinanciranje večgeneracijskega centra Pomurja (Zavod VITICA)
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200406 Sofinanciranje dnevnega centra za duševno zdravje IZA (Zavod VITICA)
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200407 Sofinanciranje socialno varstvenega programa LUČKA (Zavod VITICA)
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
200423 Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

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

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine
230201 Proračunska rezerva občine

(2)/(1)

26.765,59

24.000,00

89,7

26.765,59

24.000,00

89,7

8.000,00

10.000,00

125,0

8.000,00

10.000,00

125,0

70.355,01

65.000,00

92,4

70.355,01

65.000,00

92,4

70.355,01

65.000,00

92,4

70.355,01

65.000,00

92,4

1.000,00

0,00

0,0

69.355,01

65.000,00

93,7

80.000,00

80.000,00 100,0

80.000,00

80.000,00

100,0

80.000,00

80.000,00

100,0

80.000,00

80.000,00

100,0

409000 Splošna proračunska rezervacija

30.000,00

30.000,00

100,0

409100 Proračunska rezerva

50.000,00

50.000,00

100,0

Stran: 36 od 52

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

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001

(2)/(1)

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

96.948,70

100.001,80 103,2

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

96.948,70

100.001,80 103,2

0603

Dejavnost občinske uprave

96.948,70

100.001,80

103,2

96.948,70

100.001,80

103,2

79.811,82

80.976,43

101,5

57.019,14

57.775,46

101,3

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

2.868,49

3.060,60

106,7

400100 Regres za letni dopust

2.659,89

2.821,74

106,1

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

2.688,84

2.772,00

103,1

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

1.958,22

1.958,22

100,0

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

192,99

0,00

0,0

400400 Sredstva za nadurno delo

309,35

696,60

225,2

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

5.444,48

5.460,39

100,3

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

4.034,34

4.047,47

100,3

325,80

327,01

100,4

36,64

37,02

101,0

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

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi

61,40

61,70

100,5

1.095,00

1.958,22

178,8

7,62

0,00

0,0

1.109,62

0,00

0,0
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A. Bilanca odhodkov
4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

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

(2)/(1)

17.136,88

19.025,37

111,0

402000 Pisarniški material in storitve

675,33

700,00

103,7

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

300,00

200,00

66,7

0,00

200,00

---

290,00

150,00

51,7

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
402100 Uniforme in službena obleka

98,86

2.000,00

---

200,00

600,00

300,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

1.000,00

1.000,00

100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

2.123,70

2.200,00

103,6

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

2.184,28

2.400,00

109,9

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

1.001,63

800,00

79,9

402304 Pristojbine za registracijo vozil

134,93

134,93

100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

576,86

500,00

86,7

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

964,13

4.242,60

440,0

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4.653,14

2.832,84

60,9

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

100,00

500,00

500,0

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

300,00

500,00

166,7

65,00

65,00

100,0

2.469,02

0,00

0,0

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
420299 Nakup druge opreme in napeljav

Stran: 38 od 52

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS GORNJA RADGONA

(2)/(1)

134.035,00

134.010,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

25,00

25,00 100,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

25,00

25,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

25,00

25,00

100,0

25,00

25,00

100,0

25,00

25,00

100,0

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
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

2.000,00

2.000,00 100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

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

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

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

9.985,00

(2)/(1)

9.985,00 100,0

9.985,00

9.985,00

100,0

9.985,00

9.985,00

100,0
100,0

7.585,00

7.585,00

40200070 pisarniški material in storitve

200,00

200,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

385,84

385,84

100,0

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

280,00

280,00

100,0

40200674 stroški oglaševalskih storitev

162,12

162,12

100,0

40200775 računalniške storitve

200,00

200,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

337,00

337,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

545,27

545,27

100,0

40220070 električna energija

700,00

700,00

100,0

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

2.000,00

100,0

40220373 voda in komunalne storitve

150,00

150,00

100,0

40220474 odvozi smeti

158,41

158,41

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

400,00

400,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

100,00

100,00

100,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

992,43

1.000,00

100,8

40250474 zavarovalne premije za objekte

507,57

500,00

98,5

40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

466,36

466,36

100,0

2.400,00

2.400,00

100,0

2.400,00

2.400,00

100,0

060210 Sejnine članom KS
40290571 sejnine

Stran: 40 od 52

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

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

122.025,00

(2)/(1)

122.000,00 100,0

122.025,00

122.000,00

100,0

122.025,00

122.000,00

100,0
103,9

50.070,00

52.000,00

40200775 računalniške storitve

1.870,00

1.800,00

96,3

40209978 drugi splošni material in storitve

2.656,86

2.656,86

100,0

40220070 električna energija

6.900,99

2.343,14

34,0

119,46

5.000,00

---

1.200,00

1.200,00

100,0

40220474 odvozi smeti

12.000,00

12.000,00

100,0

40250373 vzdrževanje pokopališč

25.322,69

27.000,00

106,6

71.955,00

70.000,00

97,3

71.955,00

70.000,00

97,3

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja
40220373 voda in komunalne storitve

160302 Investicijsko vzdrževanje pokopališča
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč

Stran: 41 od 52

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

5002

12.440,91

11.058,00

(2)/(1)

88,9

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

15,00

15,00 100,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

15,00

15,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

15,00

15,00

100,0

020211 Plačila storitev UJP

15,00

15,00

100,0

40293074 plačila storitev UJP

15,00

15,00

100,0

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040366 Dotacije drugim organizacijam
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

1.200,00

1.200,00 100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

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

(2)/(1)

11.225,91

9.843,00

87,7

11.225,91

9.843,00

87,7

11.225,91

9.843,00

87,7
84,7

9.025,91

7.643,00

40200070 pisarniški material in storitve

400,00

400,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

100,0
100,0

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
40200976 izdatki za reprezentanco
40209978 drugi splošni material in storitve
40210870 nakup pohištva in rač. opreme

40,00

40,00

450,00

450,00

100,0

1.015,91

1.015,91

100,0

100,00

100,00

100,0

1.200,00

1.200,00

100,0

40220373 voda in komunalne storitve

150,00

150,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

250,00

250,00

100,0

40220676 poštnina in kurirske storitve

200,00

200,00

100,0

40240271 stroški prevoza v državi

200,00

200,00

100,0

4.800,00

3.417,09

71,2

120,00

120,00

100,0

2.200,00

2.200,00

100,0

2.200,00

2.200,00

100,0

40220070 električna energija

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
40250475 zavarovalne premije za objekte

060217 sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

Stran: 43 od 52

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

KS NEGOVA

39.510,79

34.530,00

(2)/(1)

87,4

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

20,00

20,00 100,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

20,00

20,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

20,00

20,00

100,0

020212 Plačila storitev UJP

20,00

20,00

100,0

40293074 plačila storitev UJP

20,00

20,00

100,0

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040363 dotacije drugim organizacijam
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

800,00

800,00 100,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

800,00

800,00

100,0

Stran: 44 od 52

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060203 Matrialni stroški

6.590,79

(2)/(1)

6.590,79 100,0

6.590,79

6.590,79

100,0

6.590,79

6.590,79

100,0
100,0

4.290,79

4.290,79

40200070 pisarniški material in storitve

600,00

600,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

100,0

40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

40,00

40,00

100,0

40200775 računalniške storitve

150,00

150,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

350,00

350,00

100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

101,18

101,18

100,0

1.015,11

1.015,11

100,0

40220373 voda in komunalne storitve

395,87

356,87

90,2

40220474 odvozi smeti

150,00

150,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

737,63

776,63

105,3

40220676 poštnina in kurirske storitve

251,00

251,00

100,0

40250475 zavarovalne premije za objekte

200,00

200,00

100,0

42020271 nakup računalnikov in prog. opreme

200,00

200,00

100,0

2.300,00

2.300,00

100,0

2.300,00

2.300,00

100,0

32.100,00

27.119,21

84,5

32.100,00

27.119,21

84,5

32.100,00

27.119,21

84,5

7.500,00

7.500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

693,20

693,20

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

40220070 električna energija

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
40200775 računalniške storitve
40220070 električna energija
40220373 voda in komunalne storitve
40220474 odvozi smeti
40220676 poštnina in kurirske storitve
40250373 vzdrževanje pokopališč
40250474 zavarovalne premije za objekte

106,80

106,80

100,0

2.500,00

2.500,00

100,0

200,00

200,00

100,0

Stran: 45 od 52

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS NEGOVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

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

(2)/(1)

24.600,00

19.619,21

79,8

24.600,00

19.619,21

79,8

Stran: 46 od 52

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004

KS SPODNJI IVANJCI

9.618,45

9.221,00

(2)/(1)

95,9

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

13,00

13,00 100,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

13,00

13,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

13,00

13,00

100,0

13,00

13,00

100,0

13,00

13,00

100,0

020213 Stroški plačilnega prometa
40293074 plačila storitev UJP

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

3.230,00

3.230,00 100,0

3.230,00

3.230,00

100,0

3.230,00

3.230,00

100,0

3.230,00

3.230,00

100,0

3.230,00

3.230,00

100,0

6.375,45

5.978,00

93,8

6.375,45

5.978,00

93,8

06029001 Delovanje ožjih delov občin

6.375,45

5.978,00

93,8

060204 Materialni stroški

4.675,45

4.278,00

91,5

40200070 pisarniški material in storitve

200,00

200,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
040364 Dotacije drugim organizacijam
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

40200976 izdatki za reprezentanco

260,00

260,00

100,0

1.097,45

1.097,45

100,0

40220070 električna energija

700,00

700,00

100,0

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

150,00

150,00

100,0

50,00

50,00

100,0
100,0

40209978 drugi splošni material in storitve

40220676 poštnina in kurirske storitve
40240271 stroški prevoza v državi
40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
40250474 zavarovalne premije za objekte

528,00

528,00

1.470,00

1.072,55

73,0

120,00

120,00

100,0

Stran: 47 od 52

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

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

(2)/(1)

1.700,00

1.700,00

100,0

1.700,00

1.700,00

100,0

Stran: 48 od 52

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005

KS SPODNJA ŠČAVNICA

17.444,97

15.232,00

(2)/(1)

87,3

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

10,00

10,00 100,0

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

10,00

10,00

100,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

10,00

10,00

100,0

10,00

10,00

100,0

10,00

10,00

100,0

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
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
060326 Investicijsko vzdrževanje
42050170

8.400,00

8.400,00 100,0

8.400,00

8.400,00

100,0

400,00

400,00

100,0

400,00

400,00

100,0

400,00

400,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

8.000,00

8.000,00

100,0

Stran: 49 od 52

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
060205 Materialni stroški

(2)/(1)

9.034,97

6.822,00

75,5

9.034,97

6.822,00

75,5

9.034,97

6.822,00

75,5
69,4

7.234,97

5.022,00

40200070 pisarniški material in storitve

150,00

150,00

100,0

40200171 čistilni material in storitve

100,00

100,00

100,0

40200976 izdatki za reprezentanco

191,68

380,00

198,3

40209978 drugi splošni material in storitve

724,97

212,00

29,2

1.100,00

1.100,00

100,0

40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja

500,00

500,00

100,0

40220373 voda in komunalne storitve

529,96

200,00

37,7

40220474 odvozi smeti

168,36

150,00

89,1

40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta

234,00

180,00

76,9

50,00

50,00

100,0

40220070 električna energija

40220676 poštnina in kurirske storitve
40240271 stroški prevoza v državi

1.000,00

1.000,00

100,0

40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

400,00

600,00

150,0

40250474 zavarovalne premije za objekte

386,00

400,00

103,6

1.700,00

0,00

0,0

1.800,00

1.800,00

100,0

1.800,00

1.800,00

100,0

42030070 Nakup drugih osnovnih sredstev

060213 Sejnine članom sveta ks
40290571 sejnine

Stran: 50 od 52

B. Račun finančnih terjatev in naložb
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

(2)/(1)

OBČINSKA UPRAVA

53.000,00

0,00

0,0

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

53.000,00

0,00

0,0

0403

Druge skupne administrativne službe

53.000,00

0,00

0,0

53.000,00

0,00

0,0

51.000,00

0,00

0,0

51.000,00

0,00

0,0

2.000,00

0,00

0,0

2.000,00

0,00

0,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040316 Dokapitalizacija DSO Gornja Radgona
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

040326 Ustanovna članarina MiRi
441500 Povečanje drugih finančnih naložb

Stran: 51 od 52

C. Račun financiranja
4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
Proračun 2019

Proračun 2020
1. obravnava

(1)

(2)

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000

(2)/(1)

OBČINSKA UPRAVA

565.405,13

1.199.014,91 212,1

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

565.405,13

1.199.014,91 212,1

2201

Servisiranje javnega dolga

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

565.405,13

1.199.014,91

212,1

565.405,13

1.199.014,91

212,1

565.405,13

1.199.014,91

212,1

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

78.432,92

418.181,59

533,2

55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec

66.666,72

333.332,80

500,0

55010109 Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate

9.165,00

9.928,75

108,3

55010110 Dolgoročni kredit Factor banka 2014- slačilnice na TŠC Trate

48.495,66

57.008,55

117,6

103.769,80

101.583,60

97,9

55010115 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 650.000

50.000,04

50.000,04

100,0

55010116 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 750.000

57.692,40

57.692,40

100,0

55010118 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ G.Radgona

34.804,93

34.991,58

100,5

55010119 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ Negova

14.762,64

15.992,86

108,3

55010121 Dolgoročni kredit Eko sklad- 854.163

61.682,62

61.011,64

98,9

55030701 Dolgoročni kredit MGRT 2016

22.239,54

22.239,54

100,0

55030702 Dolgoročno kredit MGRT 2017-1

1.845,90

1.845,90

100,0

55030703 Dolgoročni kredit MGRT 2017-2

5.826,88

5.826,88

100,0

55030704 Dolgoročni kredit MGRT 2017-3

3.659,52

3.659,52

100,0

55030705 Dolgoročni kredit MGRT 2017-4

1.960,68

1.960,68

100,0

55030706 Dolgoročni kredit MGRT 2017-5

3.102,34

3.102,34

100,0

55030707 Dolgoročni kredit MGRT 2017-6

1.297,54

1.211,78

93,4

55030708 Dolgoročni kredit MGRT 2018-1

0,00

2.777,78

---

55030709 Dolgoročni kredit MGRT 2018-2

0,00

16.666,68

---

55010112 Dolgoročni kredita Banka Koper- plato+kanalizacija

Stran: 52 od 52

Načrt razvojnih programov Občine Gornja Radgona za obdobje 2020-2023
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 - 2023

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4000
03

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2020

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Po L. 2023

OBČINSKA UPRAVA

796.773

8.046.394

6.762.154

2.096.060

35.000

175.000

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

145.204

155.296

0

0

0

0

145.204

155.296

0

0

0

0

145.204

155.296

0

0

0

0

145.204

155.296

0

0

0

0

7.557
42.825
94.822

7.468
42.317
105.511

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

1.955.000

0

0

0

0

0

1.955.000

0

0

0

0

0

1.955.000

0

0

0

0

Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302
03029002

Mednarodno sodelovanje občin

OB029-12-0017 CITY COOPERATION II

300.500 01.01.2017

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OV - Druge občine

04

v EUR
Pred L. 2020

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB029-19-0001 Industrijska cona Gornja Radgona (Mele)

31.12.2019

0

1.905.000

0

0

0

0

OB029-19-0020 Nakup zemljišča Dresler

PV - Lastna proračunska sredstva
30.000 01.01.2019

1.905.000 01.01.2019

31.01.2019

0
0

1.905.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-20-0002 Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova

PV - Lastna proračunska sredstva
20.000 01.01.2020

31.12.2022

0
0

30.000
20.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PV - Lastna proračunska sredstva

06

0

20.000

0

0

0

0

0

13.500

0

0

0

0

0

13.500

0

0

0

0

0

13.500

0

0

0

0

0

13.500

0

0

0

0

0

13.500

0

0

0

0

82.639

166.289

49.189

35.000

35.000

175.000

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

82.639

166.289

49.189

35.000

35.000

175.000

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

82.639

166.289

49.189

35.000

35.000

175.000

7.639

126.289

14.189

0

0

0

7.639

126.289

14.189

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB029-12-0001 Nakup opreme

13.500 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703
07039002

OB029-18-0003 Projekt "Co_operation (projekt gasilcev: SLO-AUT)

148.117 01.01.2018
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

31.12.2020

Stran 1 od 6

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB029-18-0022 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave hidrantov
OB029-19-0010 Sofinanciranje obnove voznega parka občinskega gasilskega centra

Začetek
Konec
financiranja financiranja

5.000 01.01.2018
PV - Lastna proračunska sredstva
350.000 01.01.2019

13029001

0

0

0

0

31.12.2028

0
35.000

0
35.000

0
35.000

0
175.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

175.000

0

934.835

0

0

0

0

0

932.835

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

838.335

0

0

0

0

31.12.2019

0

195.000

0

0

0

0

13.12.2014

0
0

195.000
12.987

0
0

0
0

0
0

0
0

31.12.2019

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB029-13-0001 Modernizacija LC 104082 Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh

195.000 01.01.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-14-0001 Modernizacija JP 606402 Orehovski Vrh (odsek od asfaltirane javne poti
12.987 01.01.2014
JP605521 do kmetije Kocbek)

Po L. 2023

5.000
35.000

PV - Lastna proračunska sredstva
13029002

Leto 2023

5.000

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
10.000 01.01.2019

Leto 2022

40.000
35.000

Cestni promet in infrastruktura

OB029-18-0019 Odkupi cest

Leto 2021

40.000

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Leto 2020

28.10.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

13

v EUR
Pred L. 2020

PV - Lastna proračunska sredstva

0

12.987

0

0

0

0

31.12.2019

0

20.991

0

0

0

0

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-19-0006 Modernizacija LK 105321 G.Radgona-Ulica Marije Rožman in LK 105331
24.092 01.01.2019
G.Radgona- Kajuhova ul.

31.12.2019

0
0

20.991
24.092

0
0

0
0

0
0

0
0

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-19-0007 Modernizacija JP605471 Police-Zbigovci (od Kozar do Škrobar) in JP605491
50.724 01.01.2019
Lastomerci-Zbigovci (od Škr

31.12.2019

0
0

24.092
50.724

0
0

0
0

0
0

0
0

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-19-0008 Modernizacija JP605831 Ločjak-Negovski Vrh in JP605881 Ločki Vrh do
21.031 01.01.2019
domačije Klobasa

31.01.2019

0
0

50.724
21.031

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-16-0012 Modernizacija JP 605461- Lastomerci-Geratič

20.991 01.01.2019

OB029-19-0009 Modernizacija JP605071 Spodnja Ščavnica- domačija Cetl

PV - Lastna proračunska sredstva
17.473 01.01.2019

31.12.2019

0
0

21.031
17.473

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-19-0012 Modernizacija JP606502 Lomanoše-domačija Šuman

PV - Lastna proračunska sredstva
25.408 01.01.2019

31.12.2019

0
0

17.473
25.408

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-19-0013 Modernizacija JP606551 Zagajski Vrh-domačija Tomažič

PV - Lastna proračunska sredstva
23.390 01.01.2019

31.12.2019

0
0

25.408
23.390

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-19-0014 Modernizacija JP606601 Stavešinski Vrh-domačija Šiman

PV - Lastna proračunska sredstva
20.239 01.01.2019

31.12.2019

0
0

23.390
20.239

0
0

0
0

0
0

0
0

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-20-0003 Modernizacija JP606641 G.Radgona- Ob potoku
OB029-20-0004 Modernizacija JP605371 Črešnjevci- domačija Zemljič

43.000 01.01.2020
PV - Lastna proračunska sredstva
63.000 01.01.2020
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

0

20.239

0

0

0

0

31.12.2020

0

43.000

0

0

0

0

31.12.2020

0
0

43.000
63.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

63.000

0

0

0

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB029-20-0005 Modernizacija JP605185 Police-domačija Klemenčič
OB029-20-0006 Modernizacija JP606081 (domačija Cetl-Kavčič-Vurcer) in JP606082
(Radvenci-domačija Kramberger)

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

42.000 01.01.2020
PV - Lastna proračunska sredstva
92.000 01.01.2020

49.000 01.01.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-20-0008 Modernizacija JP605081 Sp.Ščavnica-domačija Hajdinjak (od KZ do domačije
60.000 01.01.2020
Senekovič)

Leto 2020

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Po L. 2023

31.12.2020

0

42.000

0

0

0

0

31.12.2020

0
0

42.000
92.000

0
0

0
0

0
0

0
0

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-20-0007 Modernizacija JP604981 Zagajski Vrh

v EUR
Pred L. 2020

0

92.000

0

0

0

0

31.12.2020

0

49.000

0

0

0

0

31.12.2020

0
0

49.000
60.000

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-20-0009 Modernizacija LC203341 Benedikt-Trstenik-Zagajski Vrh-Sp.Ščavnica

PV - Lastna proračunska sredstva
32.000 01.01.2020

31.12.2020

0
0

60.000
32.000

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-20-0010 Modernizacija JP606971 Stavešinski Vrh-domačija Kežman

PV - Lastna proračunska sredstva
46.000 01.01.2020

31.12.2020

0
0

32.000
46.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

46.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

74.500

0

0

0

0

0

74.500

0

0

0

0

0

74.500

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

999

0

0

0

0

0

999

0

0

0

0

0

999

0

0

0

0

0

999

0

0

0

0

0

999

0

0

0

0

3.919

259.131

6.200

0

0

0

0

245.000

0

0

0

0

0

60.000

0

0

0

0

0

60.000

0

0

0

0

0

60.000

0

0

0

0

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB029-13-0022 Izgradnja avtobusnih postajališč

10.000 01.01.2016

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB029-14-0012 Investicijsko vzdrževanja javna razsvetljava

74.500 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

1306

Telekomunikacije in pošta

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB029-18-0014 Projekt "WiFi4EU"

2.000 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB029-18-0012 Projekt "Glamur"

999 01.01.2018

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502
15029001

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB029-16-0003 Investicijsko vzdrževanje CERO Puconci

60.000 01.01.2019
PV - Lastna proračunska sredstva
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31.12.2019
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
15029002

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2023

Po L. 2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.131

6.200

0

0

0

3.919

14.131

6.200

0

0

0

31.12.2019

0

11.000

0

0

0

0

31.12.2021

0
3.919

11.000
3.131

0
6.200

0
0

0
0

0
0

2.814
1.105

3.131
0

930
5.270

0
0

0
0

0
0

112.602

1.873.673

4.148.765

1.157.718

0

0

0

74.303

0

0

0

0

Ravnanje z odpadno vodo

OB029-16-0008 Kanalizacijsko omrežje Gornja Radgona

185.000 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB029-16-0009 Pot med vrelci življenja
OB029-17-0005 Projekt "goMURra"

11.000 01.01.2019
PV - Lastna proračunska sredstva
13.250 01.01.2018
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602
16029003

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Prostorsko načrtovanje

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

74.303 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB029-16-0013 Vodovodno omrežje Gornja Radgona

180.000 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB029-18-0028 Izgradnja vodovoda sistem C - 2. faza

6.988.965 01.01.2018

31.12.2020

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OV - Druge občine
16039003

Objekti za rekreacijo

OB029-19-0002 Medgeneracijski park za aktivno sprostitev

34.786 01.01.2019
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

v EUR

31.12.2019

Pred L. 2020

Leto 2020

Leto 2021

0

185.000

0

0

185.000

0

185.000

3.919

Leto 2022

0

74.303

0

0

0

0

0

74.303

0

0

0

0

0

74.303

0

0

0

0

112.602

1.799.370

4.148.765

1.157.718

0

0

112.602

1.764.583

4.148.765

1.157.718

0

0

0

180.000

0

0

0

0

0

180.000

0

0

0

0

112.602

1.584.583

4.148.765

1.157.718

0

0

8.811
38.968
14.704
50.120

247.339
56.734
1.171.243
109.267

316.528
133.638
3.423.102
275.497

51.549
43.017
977.337
85.815

0
0
0
0

0
0
0
0

0

34.786

0

0

0

0

0

34.786

0

0

0

0

0

34.786

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

OB029-18-0010 Izgradnja centra za krepitev zdravja

1.080.617 01.01.2018

31.12.2020

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OV - Druge občine
OV - Domači partnerji

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

OB029-14-0013 Investicije v knjižnico

28.917 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
18039002

Umetniški programi

OB029-15-0023 Investicijski transferi JZ KULTPROTUR

20.000 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

1805

OB029-18-0026 Kolesarske poti Gornja Radgona

4.771.732 01.01.2019
PV - Lastna proračunska sredstva
OV - Domači partnerji
529.639 01.01.2018

13.869 01.01.2018

19029001

PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Gornja Radgona - Neznana vrsta proračuna

775.607

0

0

0

0

335.788

775.607

0

0

0

0

335.788

775.607

0

0

0

0

335.788

775.607

0

0

0

0

12.653
124.689
45.741
105.001
47.705

0
342.081
140.061
141.170
152.295

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

116.620

1.786.194

2.558.001

903.342

0

0

0

48.917

0

0

0

0

0

28.917

0

0

0

0

0

28.917

0

0

0

0

0

28.917

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

0

0

903.342

0

0

116.620

1.737.277

2.558.001

903.342

0

0

31.12.2020

115.171

1.442.785

2.310.434

903.342

0

0

31.12.2021

115.171
0
1.449

947.904
494.881
280.623

2.310.434
0
247.567

903.342
0
0

0
0
0

0
0
0

107
1.342
0

0
148.566
132.057

30.016
217.550
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

13.869

0

0

0

0

0

13.869

0

0

0

0

0

125.871

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

31.12.2018

Vrtci
20.000 01.01.2020

335.788

0

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

OB029-20-0001 Vrtec pri OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova- investicija

Po L. 2023

2.558.001

IZOBRAŽEVANJE

1902

Leto 2023

20.000

PV - Lastna proračunska sredstva

19

Leto 2022

1.737.277

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB029-19-0017 Kolesarske povezave SV Slovenija

Leto 2021

0

Programi športa

OB029-13-0015 Izgradnja večnamenske športne dvorane

Leto 2020

116.620

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

v EUR
Pred L. 2020

31.12.2022
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
1903
19039001

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

v EUR
Pred L. 2020

Leto 2020

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Po L. 2023

0

105.871

0

0

0

0

0

105.871

0

0

0

0

31.12.2019

0

17.671

0

0

0

0

OB029-12-0064 Investicijski transferji OŠ Gornja Radgona

PV - Lastna proračunska sredstva
39.500 01.01.2019

31.12.2019

0
0

17.671
39.500

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-15-0011 Vzdrževanje javnih zavodov

PV - Lastna proračunska sredstva
28.700 01.01.2019

31.12.2019

0
0

39.500
28.700

0
0

0
0

0
0

0
0

OB029-15-0021 Investicijski transferi OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova

PV - Lastna proračunska sredstva
20.000 01.01.2016

31.12.2018

0
0

28.700
20.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

20.000

0

0

0

0
175.000

OB029-12-0062 Investicije Glasbena šola Gornja Radgona

17.671 01.01.2017

PV - Lastna proračunska sredstva

796.773

8.046.394

6.762.154

2.096.060

35.000

PV-EU

PV - EU sredstva

104.375

1.485.678

3.428.372

977.337

0

0

PV-LS

PV - Lastna proračunska sredstva

373.180

5.310.254

2.711.741

981.359

35.000

175.000

PV-TDP

PV - Transfer iz državnega proračuna

Skupaj NRP:

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

21.571

247.339

346.544

51.549

0

0

Skupaj PV - Proračunski viri

499.125

7.043.270

6.486.657

2.010.245

35.000

175.000

OV-DO

OV - Druge občine

249.943

355.948

275.497

85.815

0

0

OV-DP

OV - Domači partnerji

47.705

647.176

0

0

0

0

297.648

1.003.124

275.497

85.815

0

0

Skupaj OV - Ostali viri
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I. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE
GORNJA RADGONA ZA LETO 2020
( 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 2020 so upoštevani naslednji predpisi:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr.
101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na
podlagi 45.člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna (Uradni list RS, št.54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov
samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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, 30/02-ZJF-C in 114/06- ZUE) in sicer:
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17
in 82/18).
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 ,54/10 in 27/16),
- 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, 65/08, 69/08-ZTFI-A,
69/08-ZZavar-E IN 40/12-ZUJF), 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. 11/18 in 79/18) in Uredba o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Stran 1 od 53

ZAKLJUČEK:
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predloženi predlog Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2020 v prvi obravnavi obravnava in sprejme naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2020 – prva obravnava. O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki traja
15 dni.
Gornja Radgona, marec 2020
PRIPRAVILA:
Občinska uprava

PREDLAGATELJ:
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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II. SPLOŠNI DEL – OBRAZLOŽITEV
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

14.238.759,63

€

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

6.481.466,00 €

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

5.262.631,00 €

V skupino prihodkov davki na dohodek in dobiček, je uvrščen najpomembnejši prihodek Občine Gornja
Radgona in sicer dohodnina- občinski vir oziroma odstopljena dohodnina občini, ki se nakazuje iz
državnega proračuna tedensko.
V letu 2020 je prihodek občine Gornja Radgona iz dohodnine, planiran v višini 5.262.631,00 eur. Plan
temelji na izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020, na podlagi sprejetega
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2020 in 2021.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

1.087.735,00 €

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 premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na
promet nepremičnin in na finančno premoženje. Vrednosti so planirane izkustveno na podlagi dinamike
vplačila davkov na premoženje v prejšnjih letih.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

131.100,00 €

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, komunalne takse in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest).
Vrednosti so planirane izkustveno na podlagi dinamike vplačil v prejšnjih letih.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

1.603.956,61 €

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

1.082.655,88 €

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:
o prihodki od najemnin za poslovne prostore
o prihodki krajevnih skupnosti- najemnine poslovnih prostorov in mrliških vežic
o prihodki od najemnin za stanovanja
o prihodki od najemnin za zemljišča
o prihodki od najemnin upravne zgradbe
o prihodki iz naslova podeljenih koncesij
o prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
o prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice
o prihodki od uporabe telovadnice
o prihodki od najemnin CERO Puconci
o prihodki od najemnin kanalizacija in čistilna naprava
o prihodki od najemnin za upravljanje na odprtem širokopasovnem omrežju
o prihodki za uporabo slačilnic in športnih površin na TŠC Trate
o prihodki od najemnin vodovodna infrastruktura

711- TAKSE IN PRISTOJBINE

7.500,00 €
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712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

18.100,00 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih
zakonih, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter sodne takse ter druge stroške na podlagi
Zakona o prekrških.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

76.000,00 €

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:
o prihodke krajevnih skupnosti iz naslova najema in vzdrževanja pokopališč,
o druge prihodke od prodaje, kjer se evidentira prezaračunavanje obratovalnih stroškov Upravni
enoti Gornja Radgona, Javnemu podjetju Komunala Radgona, d.o.o. ter Finančni upravi RS,
in sicer stroške električne energije, vodarine, varovanja, zavarovanja, kurjave, tekočega
vzdrževanja in odvoza smeti.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

419.700,73 €

Med druge nedavčne prihodke sodijo:
o drugi nedavčni prihodki
o prihodki od komunalnih prispevkov, ki se plačujejo s strani pravnih ali fizičnih oseb na
podlagi izdanih odločb
o prispevki in doplačila občanov, ki pomenijo prihodek iz naslova sofinanciranja družinskih
pomočnikov s strani občanov po odločbi Centra za socialno delo
o drugi izredni nedavčni prihodki.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

2.322.297,25 €

Občina Gornja Radgona v letu 2020 načrtuje prodajo stavbnih zemljišč v IC Mele, stanovanj in OŠO v
skupni višini 2.422.297,25 eur. Gre za ocenjeno vrednost, glede na izkazani interes in znanih podatkov
ocenjenih nepremičnin.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

3.831.039,77 €

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

1.716.300,40 €

Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:
I. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
o prejeta sredstva iz državnega proračuna za projekt »Izgradnja vodovoda sistema C- 2.faza«;
projekt je podrobneje opisan v posebnem delu proračuna, pri PP160310- Izgradnja vodovoda
sistem C- 2.faza,
o prejeta sredstva iz državnega proračuna za kolesarske poti Gornja Radgona; projekt je
podrobneje opisan v posebnem delu proračuna, pri PP180575,
o prejeta sredstva državnega proračuna za investicije, kamor spada požarna taksa,
o financiranje po 21. členu Zakona o financiranju občin- nepovratna sredstva,
o prejeta sredstva iz državnega proračun za projekt »Izgradnja centra za krepitev zdravja;
projekt je podrobneje opisan v posebnem delu proračuna na istoimenski postavki PP170209,
o prejeta sredstva iz državnega proračuna za sanacijo gozdnih cest,
o 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 proračuna in sicer v višini 50 odstotkov vseh
realiziranih tekočih odhodkov skupne občinske uprave v preteklem letu,
o prejeta sredstva ministrstva- družinski pomočnik,
o subvencioniranje tržnih najemnin,
o spodbuda za varstvena in gojitvena delovišča- ZGS.
II. PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV
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o

o
o

II.

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 iz občinskih proračunov, kamor spada sofinanciranje investicije ZD Gornja
Radgona, oz. projekta »Izgradnja centra za krepitev zdravja«,
prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicijo »Izgradnja vodovoda sistem C2.faza«.

PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV
o nepovratna sredstva EKO sklada za izgradnjo Večnamenske športne dvorane ob OŠ G.
Radgona

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

2.114.739,37 €

Iz naslova prejetih sredstev državnega proračuna pričakujemo priliv sredstev za:
- sofinanciranje projekta »Izgradnja centra za krepitev zdravja«, PP170209,
- sofinanciranje projekta »City Cooperation 2«, PP030291
- sofinanciranje projekta »Izgradnja vodovoda sistem C- 2.faza«, obrazložitev projekta v posebnem delu
proračuna, PP160310

4 – ODHODKI

15.298.004,53 €

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

3.435.323,48 €

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

906.993,10 €

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) redno
zaposlenih v občinski upravi in medobčinskem inšpektoratu ter zaposlenih preko javnih del v občinski
upravi Občine Gornja Radgona .
V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so zaposleni upravičeni.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

140.216,87 €

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

2.073.843,51 €

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

65.000,00 €

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so plačila obresti od najetih kreditov, planirana na
podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov.
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409 - SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE

249.270,00 €

Sredstva izločena v rezerve vključujejo planirano splošno proračunsko rezervacijo, proračunsko rezervo,
sredstva proračunskih skladov investicijskega vzdrževanja v CERO Puconci, stanovanj ter vodovodne
infrastrukture.

41 - TEKOČI TRANSFERI

4.025.089,53 €

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

233.000,00 €

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim podjetjem. Prejemniki teh sredstev jih
obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Namen subvencioniranja je znižanje cen za končnega
uporabnika.
Subvencije javnim podjetjem se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji, v
konkretnem primeru za subvencioniranje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona za leto 2020 in
subvencioniranje cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Gornja
Radgona za leto 2020.
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pomenijo subvencije programov, ki se izvajajo v turizmu
in kmetijstvu.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.659.601,22 €

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.
V konkretnem primeru pomenijo denarno pomoč ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov o šolo,
regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in
plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom
(brezplačno pravno zastopanje, izvajanje storitev občinske blagajne, sofinanciranje malih čistilnih naprav,
subvencioniranje šole v naravi in plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih).

412 - TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM

512.056,29 €

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 javno koristen, dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.620.432,02 €

Drugi tekoči domači transferi zajemajo plačila zdravstvenega zavarovanja oseb, transfere v javni sklad,
javne zavode in javna podjetja.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

7.673.503,84 €

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

7.673.503,84 €

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.
V proračunskem letu 2020 so največje planirane investicije :
- nakup zemljišč v IC Mele- 1.905.000,00 eur,
- modernizacija cest- 838.334,89,00 eur,
- kanalizacijsko omrežje v Gornji Radgoni- 185.000,00 eur,
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nadgradnja vodovodnega sistema C- 2.faza- 1.584.583,15 eur,
vodovodno omrežje v Gornji Radgoni- 180.000,00 eur,
izgradnja centra za krepitev zdravja- 775.607 eur,
kolesarske poti Gornja Radgona- 280.623,10 eur,
izgradnja VŠD ob OŠ Gornja Radgona- 1.442.785,10 eur.

43 - INVESTICIJSKI TRANSERI

164.087,68 €

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.

431- INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNI OSEBAM, KI NISO
PRORAČUNSKI UPORABNIKI
20.000,00 €
V okviru skupine konta se planira znesek v višini 20.000 eur in sicer kot investicijski transfer gasilskemu
društvu.

432 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

144.087,68 €

V okviru skupine konta 432 se sredstva zagotavljajo za investicijske transfere javnim zavodom OŠ Gornja
Radgona, OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, JZ PORA in JZ
KULTPROTUR.

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:
- 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

1.442.785,10 €

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

1.442.785,10 €

V proračunu za leto 2020 načrtujemo zadolževanje v skupni višini 1.442.785,10 eur in sicer :
o dolgoročno zadolžitev v višini 1.293.196,10 eur za izgradnjo večnamenske športne dvorane,
o dolgoročno zadolžitev na podlagi ZIPRS20/21; Za Občino Gornja Radgona gre za znesek v
višini 149.589,00 eur.
Obravnavana zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega
odstavka 10.b člena ZFO-1.

55 - ODPLAČILA DOLGOV

1.199.014,91 €

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

550 - ODPLAČILA DOMAČIH DOLGOV

1.199.014,91 €

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«- 333.332,80 eur,
- Dolgoročni kredit, najet pri ADDIKO banki za investicijo v obnovo osnovne šole Gornja Radgona418.181,59 eur,
- Dolgoročni kredit, najet pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj za izgradnjo slačilnic na TŠC
Trate- 9.928,75 eur,
- Dolgoročni kredit, najet pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj za izgradnjo slačilnic na TŠC
Trate- 53.263,99 eur,
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Dolgoročni kredit, najet pri Delavski hranilnici za investicije v občini- 50.000,04 eur
Dolgoročni kredit, najet pri Delavski hranilnici za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Gornji
Radgoni- 57.692,40 eur
Dolgoročni kredit, najet pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj za energetsko sanacijo OŠ Gornja
Radgona- 34.991,58 eur
Dolgoročni kredit, najet pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj za energetsko sanacijo OŠ dr.
Antona Trstenjaka Negova- 15.992,86 eur
Dolgoročni kredit, najet pri Eko skladu za izgradnjo platoja, kanalizacije Gornja Radgona in
kanalizacije Mele- 101.583,60 eur
Dolgoročni kredit, najet pri Eko skladu za izgradnjo čistilne naprave- 61.011,64 eur,
Dolgoročni kredit, najet pri Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in podjetništvo, na podlagi
financiranja po 21. členu Zakon o financiranju občin v letu 2016- 22.239,54 eur,
Dolgoročni krediti, najeti pri Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in podjetništvo, na podlagi
financiranja po 21. členu Zakon o financiranju občin v letu 2017- 17.607,10 eur,
Dolgoročni krediti, najeti pri Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in podjetništvo, na podlagi
financiranja po 21. členu Zakon o financiranju občin v letu 2018- 23.189,02 eur.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2019

Stran 9 od 53

815.474,71 €

III. POSEBNI DEL – OBRAZLOŽITEV
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
010101 - Stroški sej OS

20.000,00 €

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
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 stroške oglaševalskih storitev in stroške objav (stroške snemanja in
predvajanja sej občinskega sveta).
V proračunu za leto 2020 zagotavljamo sredstva za stroške na šestih sejah občinskega sveta.

010102 - Stroški odborov in komisij-sejnine

8.500,00 €

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.

010105 - Financiranje političnih strank

18.221,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Odlok o načinu financiranja političnih strank v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 33/01 in
16/03)
Financiranje političnih strank je določeno z Odlokom o načinu financiranja političnih strank v občini
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 33/01 in 16/03) in ne sme presegati 0,6 % sredstev primerne porabe,
višina sredstev pa se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Na zadnjih volitvah v
občinski svet je kandidiralo 7 političnih strank in 3 samostojne liste skupin volivcev. Do pridobitve
sredstev iz proračuna občine, je v skladu z 2. členom navedenega odloka upravičenih vseh 7 političnih
strank, ki so na volitvah dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
V skladu z 2. členom navedenega odloka se v proračunu občine za leto 2020 za namen financiranja
političnih strank zagotovijo sredstva v višini 18.221 eur, ki se razdelijo, kot sledi :
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime liste politične stranke

Št. glasov

SD – SOCIALNI DEMOKRATI
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DOBRA DRŽAVA
SKUPAJ

010106 – Delovanje svetniških skupin

500
412
302
528
317
224
320
2603

Letni znesek
(eur)
3.500
2.884
2.114
3.696
2.219
1.568
2.240
18.221

10.332,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93 z dne 01.07.2015)
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Pravice in obveznosti svetniških skupin Občinskega sveta Občine Gornja Radgona glede uporabe
finančnih sredstev, so določene s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona. V skladu z 2. členom pravilnika, imajo svetniške skupine pravico porabe
sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin za posamezno leto; v skladu s 3.
členom pa občinski svet določi višino finančnih sredstev za delo vseh svetniških skupin v proračunu
občine za posamezno leto. Glede na navedeno, so za leto 2020 planirana sredstva preračunano v višini 41
eur na posameznega člana občinskega sveta na mesec.
Podkonto

412000127
412000128
412000129
412000130
412000131
412000132
412000133
412000141
412000142

Ime svetniške skupine (ime podkonta)

Svetniška skupina Lista za Gornjo Radgono
Svetniška skupina SD
Svetniška skupina SMC
Svetniška skupina DeSUS
Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke (SDS)
Svetniška skupina NSi
Svetniška skupina SLS
Svetniška skupina Dobra država
Svetniška skupina Lista Skupaj Urške Mauko Tuš
SKUPAJ

Znesek v EUR

1.968,00
1.476,00
984,00
984,00
1.476,00
984,00
492,00
984,00
984,00
10.332,00

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

3.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Statut Občine Gornja Radgona (123. člen)
V ta strošek so vključeni stroški vseh uradnih objav v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona in stroški
potrebnih objav v Uradnem listu RS. Zajeti pa so tudi stroški objav javnih razpisov in drugih obvestil v
lokalnem časopisu ali 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:

040392 – Stroški praznovanja občinskega praznika

3.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona
- Sklep občinskega sveta o podelitvi priznanj občine
Občina Gornja Radgona skupaj z Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, vsako leto
organizira občinski praznik s slavnostno akademijo kot osrednjo proslavo. V postavko so vključeni (na
podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona) manjši stroški ob osrednji prireditvi in
materialni stroški za podelitev priznanj ob občinskem prazniku.
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2000 - ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
010131 – Nadomestilo za opravljanje funkcije župana

46.135,92 €

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
V letu 2020 opravlja župan funkcijo poklicno. Njegova plača je oblikovana v skladu z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju.
Na postavki planiramo celoletno plačilo za opravljanje funkcije župana in povrnitev stroškov službenih
potovanj in prevoza.

010132 - Nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije podžupana

14.191,01 €

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 nepoklicno, njegovo nadomestilo je oblikovano v skladu z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju. Na postavki je planirano celoletno plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnega
podžupana, ocenjeni so tudi stroški prevoza v državi.

010133 - Materialni stroški vključno s stroški reprezentance

4.500,00 €

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

010135 – Nadomestilo za opravljanje funkcije koordinatorja

17.737,62 €

V letu 2020 bodo na podlagi podjemne pogodbe funkcijo koordinatorja opravljata dve osebi, in sicer na
naslednjih področjih:
- ceste in delovanje krajevnih skupnosti in
- komunalne dejavnosti.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
030290 - Mednarodno sodelovanje

5.000,00 €

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
obiskov uradnih delegacij partnerskih mest in stroški izmenjav in sodelovanj drugih interesnih skupin.
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04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti
010134 – Sporočila za javnost, objava informacij v medijih

7.000,00 €

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. Iz obravnavane postavke se
krijejo stroški oddaj na radijskih in televizijskih postajah in sicer v skladu s sklenjenimi Pogodbami o
sodelovanju.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
040321- Pokroviteljstvo župana

10.000,00 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za razne donacije neprofitnim organizacijam ali fizičnim osebam za
lažjo izvedbo posameznih večjih prireditev in programov.

040323 – Sprejem najuspešnejših devetošolcev

1.700,00 €

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.

040325 – Dan prostovoljstva

1.000,00 €

Občina Gornja Radgona na podlagi Javnega natečaja za podelitev priznanj župana na področju
prostovoljstva v Občini Gornja Radgona že četrto leto podeljuje priznanja prostovoljcem. Sredstva se
namenjajo za stroške, nastale v zvezi prireditve ob dnevu prostovoljstva.

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

6.000,00 €

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.
V proračunu za leto 2020 so zagotovljena sredstva za sejnine za udeležbo na sejah Nadzornega odbora,
nadomestila za udeležbo na sejah občinskega sveta, nagrade članom Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona za opravljene nadzorne preglede in poročila.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020202 - Stroški bančnih storitev - provizija bank

9.000,00 €

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
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).

020206 – Provizija za nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona

5.000,00 €

Na podlagi pogodbe, ki jo imamo sklenjeno z JP Komunala Radgona, d.o.o., plačujemo provizijo za
opravljeno storitev zbiranja sredstev občine v višini 3% plačane takse za obremenjevanje okolja.

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

6.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13)
Stroški notranje revizije proračuna občine zajemajo stroške izvajanja redne revizije proračuna Občine
Gornja Radgona, katero vsako leto izvaja zunanji izvajalec.

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
03029002 – Mednarodno sodelovanje občin
030291 – Projekt City Cooperation 2

49.784,79 €

Projekt je bil oddan na javni razpis čezmejnega programa sodelovanja Slovenija –Avstrija. Projekt je
planiran za obdobje med 1.11.2016 in 30.10.2019 in v njem sodelujejo štirje partnerji: Die Öststeierische
Städtekooperation (8Städte), Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojni center Murska
Sobota in PORA Gornja Radgona.
Projekt City Cooperation je v finančni perspektivi 2007-2013 pripomogel k temu, da se je ustanovilo
partnerstvo 24 mest (AT-SI-HU) in da so v sklopu sodelovanja bile izvedene pilotne aktivnosti. Temelječ
na teh izkušnjah hoče 8 avstrijskih, 9 slovenskih (in 7 madžarskih) mest to iniciativo znatno poglobiti in se
osredotočiti na dva zelo aktualna skupna izziva, ki sta značilna za regijo.
Glavni cilj projekta je primerljiv s programsko specifičnim ciljem – Dvig nivoja čezmejnega sodelovanja
med občinami – krepitev mest in njihovih odločevalcev v mreži kot najpomembnejši nosilci čezmejnega
(Slovenija-Madžarska-Avstrija) policentričnega razvoja, ki je usmerjen k rasti, kar se doseže
a) z usklajevanjem in nadaljnjim razvojem pozicioniranja posameznega partnerja/mesta v mreži kot
individualno profiliranega in medregisjko opaznega, prepoznavnega in izstopajočega, kot tudi kooperacije
v celoti,
b) s skupnim razvojem in implementacijo inovativnih sistemov pridobivanja kupcev in povečanje njihove
potrošnje, ki so vezani na določeno mesto, kot strategija za premagovanje aktualnih izzivov kot so
digitalne novosti in spremembe.
PORA G. Radgona vsebinsko pokriva izvajanje projekta za občine: Gornja Radgona, Ljutomer in
Radenci.
Sofinanciranje s strani EU skladov je 85%.
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04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04029001- Informacijska infrastruktura
040201 – Prostorski informacijski sistem

9.900,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Naročniška pogodba št. 1/2019-P, sklenjena s podjetjem Realis, d.o.o.
Občina Gornja Radgona je v letu 2018 z namenom racionalizacije stroškov izvedla postopek za izbiro
enega izvajalca za vsa licenčna modularna področja prostorskih informacijskih sistemov občine. Tako je s
trenutnim izvajalcem sklenjena naročniška pogodba PISO o zagotavljanju storitev Prostorski informacijski
sistem občine. Z navedenim so se izboljšali delovni procesi ter zmanjšali izdatki za to področje za
prihodnja leta. Vzpostavljene so enotne sinhrone baze podatkov s spletnim dostopom za potrebe vseh
internih uporabnikov. Vzpostavljene so specializirane aplikativne rešitve za NUSZ, letno vzdrževanje
namenske rabe za REN, odmero komunalnega prispevka, lokacijsko informacijo, potrdilo o namenski rabi,
bazo cestnih podatkov, splošne katastre (aplikacija za vodenje številnih katastrov za potrebe občine in
izvajanja GJS). Predvidena sredstva so namenjena za kritje stroškov mesečnega vzdrževanja posameznih
aplikativnih modulov ter splošnega javno dostopnega spletnega pregledovalnika PISO – prostorskega
informacijskega sistema občine podjetja Realis. Prostorski informacijski sistem občin (PISO) je najbolj
uveljavljena geo informacijska storitev za občine v Sloveniji. Zaposlenim na občini, občanom in
podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence. PISO vključuje paleto
aplikativnih rešitev in vsebinskih sklopov, ki se nenehno dopolnjujejo in prilagajajo glede na potrebe
občin, veljavno zakonodajo, tehnološke zmožnosti in razpoložljivost prostorskih evidenc.

04029002 – Elektronske storitve
040292 – Uradna spletna stran občine

1.690,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba št. 214/2009-P z dne 22.05.2009, sklenjena s podjetjem Arctur, d.o.o.
Sredstva so namenjena letnemu pogodbenemu vzdrževanju in gostovanju uradne spletne strani občine
»www.gor-radgona.si« ter podstrani, ki na njej gostujejo, prav tako pa stroški registracije domene.
Sredstva so namenjena tudi morebitnim predvidenim dodatnim posegom in optimizaciji.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
040318 – Izdaja občinskega glasila

4.000,00 €

V letu 2020 se bodo nadaljevale aktivnosti v zvezi izdajanja občinskega glasila. Temeljni cilj in naloga
glasila bo skrb za obveščanje občanov o vseh pomembnih dokončanih ali še nedokončanih investicijah, o
javnih razpisih v občini ter obveščanje o kulturnih in drugih dogajanjih. Iz proračunske postavke se bodo
pokrivali neposredni stroški vezani na izdajo občinskega glasila.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
040332 – Fotograd Negova

2.500,00 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za dogodek »Fotograd Negova«.
Mednarodna zveza za fotografsko umetnost FIAP je negovski grad razglasila za svoje šesto fotografsko
središče, v katerem pod pokroviteljstvom te zveze razstavljajo najboljši domači in svetovno znani tuji
fotografski umetniki.

040396 – Stroški praznovanja dneva reformacije

800,00 €

Postavka zajema stroške, ki so potrebni za izvedbo prireditve ob praznovanju dneva reformacije, dne
31.oktobra. Občina pomaga pri sofinanciranju prireditve, ki ga pripravi protestantsko društvo.

040398 – Komemoracija

700,00 €

Postavka zajema stroške, ki so potrebni za izvedbo komemoracije ob Dnevu mrtvih pri spomeniku NOB v
Gornji Radgoni ter za sveče in cvetje (ikebane in vence) za grobove in spomenike. Komemorativno
svečanost pripravi Združenje borcev za vrednote NOB.
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04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
040304 – Pravno zastopanje občine

30.000,00 €

Postavka zajema stroške pravnega zastopanja občine v raznih pravdnih postopkih ter stroške
sofinanciranja pisarne brezplačne pravne pomoči občanom Občine Gornja Radgona.

040313 – Zavarovalne premije

17.000,00 €

Proračunska postavka združuje vsa sredstva, namenjena za zavarovanje objektov, opreme in odgovornosti.

040327 – Industrijska cona Gornja Radgona (Mele)

1.905.000,00€

Že znani projekt, ki je v fazi realizacije, je nakup in opremljanje zemljišč v industrijski coni Mele GR 53.
V letu 2019 načrtujemo nakup zemljišč v višini 200.000,00 eur in izdelavo projektne dokumentacije v
višini 20.000,00 eur.

040329 – Nakup zemljišča Dresler

30.000,00€

V okviru projekta GoMura, si je projektant zamislil tudi manjši amfiteater z razgledno točko nad reko
Muro, zaradi česar se je izkazala možnost, da se revitalizira in obnovi območje nekdanjega mostu čez reko
Muro, ki je trenutno v privatni lasti. Na podlagi predmetne informacije smo v letu 2019 z lastnikom
podpisali kupoprodajno pogodbo o nakupu zemljišča. Obravnavano zemljišče se bo umestilo v novo
nastalo ureditev območja ob Muri.

040330 – Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova

20.000,00€

Sredstva na postavki se na pobudo KS Negova, zagotavljajo za izvedbo nove mrliške vežice na
pokopališču Negova. V letu 2020 je predvidena priprava projektne dokumentacije v višini 20.000,00 eur.

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

1.700,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- članstvo v Skupnosti občin Slovenije ter v Združenju športnih centrov Slovenije
Iz planirane postavke se pokrivajo stroški članarin Skupnosti občin Slovenije ter Združenju športnih
centrov Slovenije.

06019003 – Administracija občinske uprave
110215 – LAS PRLEKIJA

4.261,00 €

Za izvajanje programa razvoja podeželja (PRP) in CLLD (po starem LEADER) v Sloveniji za naslednjo
programsko obdobje 2014-2020, bo Lokalna akcijska skupina (LAS) izvajala že ustaljene naloge o lokalni
razvojni strategiji ter sprejemala odločitve o razporeditvi in upravljanju s finančnimi sredstvi.
Občina Gornja Radgona je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine (LAS) za območje Prlekije. Za
izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije, se v obdobju 2014-2020 pričakujejo
sredstva iz evropskih virov ob ustrezni zagotovitvi sredstev lokalne skupnosti, zasebne in civilne
iniciative. S planiranimi letnimi sredstvi Občine Gornja Radgona se zagotavlja finančni del, s katerim
bomo omogočili nosilcem razvoja podeželja naše občine v tem obdobju koriščenje evropskih sredstev iz
naslova ukrepov CLLD.

06039001 – Administracija občinske uprave
060301 - Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava

906.442,08 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009)
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive
V postavki so na podlagi kadrovskega načrta za leto 2020 in v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju in Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive, načrtovane plače in
drugi izdatki zaposlenim.
Sredstva so planirana ob predpostavki, da bodo vsi zaposleni ves čas prisotni na svojem delovnem mestu.
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060303 - Materialni stroški - občinska uprava

90.000,00 €

Materialni stroški so stroški, ki so potrebni za redno delovanje občinske uprave in jih v letu 2020
planiramo za:
o pisarniški material in storitve (predvsem tonerji za tiskalnike, papir, kuverte, fascikli, arhivske mape,
itd., rokovniki (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);
o čistilni material in storitve,
o storitve varovanja zgradb in prostorov,
o časopise, revije, knjige in strokovno literaturo,
o računalniške storitve,
o reprezentanco (za stranke in udeležence številnih sestankov, sej odborov in komisij občine,
udeležence razgovorov in obiskov pri županu, kakor tudi ostale udeležence protokolarnih dogodkov
v občini),
o električno energijo,
o porabo kuriv in stroškov ogrevanja,
o vodo in komunalne storitve,
o odvoz smeti,
o telefon, faks elektronsko pošto,
o poštnino in kurirske storitve,
o dnevnice za službena potovanja v državi,
o stroški prevoza v državi,
o tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme:
§ vzdrževanja računalniške programske opreme za vodenje finančnega poslovanja in
računovodstva,
§ vzdrževanje komunikacijskega omrežja HKOM,
§ vzdrževanje informacijskega dokumentnega sistema, sistemsko podporo in
§ vzdrževanje računalniške opreme ter popravila ali nadgradnje informacijsko-komunikacijske
računalniške opreme.
o druge najemnine (najem dveh fotokopirnih strojev)
o stroške konferenc, seminarjev in simpozijev,
o dajatve na področju odmernih odločb FURS

060321- Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu

6.500,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu
- Zakon o varstvu pred požarom
Iz navedene postavke se pokrivajo stroški zdravniških pregledov zaposlenih, zagotavljanje zdravja na
delovnem mestu, stroški izvajanja strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne
varnosti po pogodbi.

060322- Občinska blagajna

16.700,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
V letu 2015 smo z Deželno banko Slovenije sklenili prvo Pogodbo o izvajanju plačil v občinski blagajni in
s tem omogočili občanom Občine Gornja Radgona, da pri dotični banki plačujejo določene položnice brez
provizije.
Glede na to, da je bilo v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 v povprečju mesečno vplačanih 2100 položnic,
zagotavljamo v proračunskem letu 2019 za ta namen, sredstva v skupni višini 16.700,00 eur.

060327- Notranja pravila

3.050,00 €

Uvedba notranjih pravil in priprava dokumentacije Virtuo d.o.o., v skladu z Zakonom o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

060328- Varstvo osebnih podatkov

3.000,00 €

Gre za izvajanje storitev varstva osebnih podatkov, ki jih določa Uredba (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in
poslovnem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu
podatkov, v nadaljevanju: GDPR). V skladu z veljavno zakonodajo ima Občina Gornja Radgona
imenovanega pooblaščenca varstva osebnih podatkov. V skladu z veljavno pogodbo o svetovalnih
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storitvah je imenovan pooblaščenec varstva, kateri izvaja analize stanja skladnosti poslovanja občine in
evidence na področju varstva osebnih podatkov ter naloge v skladu s pogodbo o svetovanju storitvah.

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
060307 - Nakup opreme

13.500,00 €

Glede na potrebe, planiramo v letu 2020 najnujnejšo nabavo pisarniškega pohištva in opreme. V letu 2020
planiramo tudi nujno potrebno postopno zamenjavo zastarelih službenih računalnikov.

060308 – Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinske stavbe

58.200,00 €

Na postavki se sredstva zagotavljajo za tekoče vzdrževanje in čiščenje občinske stavbe ter za investicijsko
vzdrževanje občinske stavbe.

060323 – Stroški službenih vozil

6.065,00 €

Za uporabo dveh službenih vozil v letu 2020 načrtujemo stroške v zvezi porabe goriva in maziva, stroške
vzdrževanja in popravil vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije in stroške nakupa
vinjet.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
070301 - Civilna zaščita
22.000,00 €
Zakonska oz. druge pravne podlage:
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
Iz postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje in usposabljanje občinskega štaba Civilne zaščite ter
enot in služb CZ. Sredstva se namenijo za delovanje in opremljanje Štaba Civilne zaščite občine 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
(v nadaljevanju besedila: CZ) se zagotovijo sredstva za zavarovanje pripadnikov CZ 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 CZ občine.
Usposabljanje in opremljanje štaba in služb CZ ter vzdrževanje opreme za ZRP
Usposabljanje pripadnikov CZ 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 CZ 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.
V skladu s Programom opremljanja za obdobje 2015-2020 se zamenja dotrajana osebna in skupna oprema
pripadnikov enot in služb civilne zaščite v občini v skladu z merili in potrebami. Planira se nabava
(zamenjava dotrajanih) 2 električnih potopnih črpalk in druge tehnične opreme. Nadaljuje se z nabavo
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.
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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 se prenaša v naslednje leto.
Za primer poškodb se izvede 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.
Za posredovanje ob nesrečah manjšega obsega je potrebno zagotoviti 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.
Sofinanciranje programa pogodbenih izvajalcev za izvajanje nalog zaščite in reševanja
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, Skavti); reševanje ob eksplozijah in porušitvah ter
ob poplavah (podjetja gradbene stroke: SGP Tivadar d.o.o. in Komunala Radgona d.o.o.)
Z navedenimi izvajalci ima občina sklenjeno 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
vključijo 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.

07039002 - Protipožarna varnost
070305 - Požarna varnost

156.520,00 €

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.
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 je tečaj za gasilca pripravnika in tečaj za varno delo na višinah), pomurske regije in v
gasilski šoli na Igu ter Pekrah. praktična usposabljanja na nivoju gasilske zveze. Poleg strokovnega
izobraževanja spadajo med usposabljanja tudi priprave in preverjanje usposobljenosti na raznih vajah
gasilskih poveljstev in tekmovanjih gasilskih enot od društvenih, občinskih, regijskih in obmejnega
Stran 19 od 53

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 po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih po sprejetih
programih, in sicer: kviz gasilske mladine, orientacija gasilske mladine, gasilski mladinski tabor ali strokovna
ekskurzija, strokovni tečaji in predavanja, priprave ter preverjanja znanja in usposobljenosti na letnem
pregledu, 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 2019 se nadaljuje zamenjava dotrajane osebne in reševalne opreme po programu, ki se
dogovori v okviru občinskega gasilskega poveljstva Gornja Radgona.
Zavarovanje za poškodbe pri intervencijah
Gasilci, ki opravljajo operativne naloge v gasilskih enotah PGD morajo biti zdravstveno zavarovani za primer
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (26. člen Zakona o gasilstvu – Zgas.UPB1 Ur. list RS, št. 113/2005).
Tako se izvede prijava za ca 210 zavarovancev-gasilcev in plačilo pavšalnega prispevka za primer poškodbe
pri delu in invalidnost, ki ga za vsako leto posebej določi Zavod za zdravstveno zavarovanje RS. Navedene
postopke izvede Gasilska zveza Gornja Radgona na podlagi pridobljenih evidenc s strani gasilskih društev.
Stroški operativnega delovanja – intervencije
Gasilskim enotam se za posredovanje ob požarih, tehničnih in drugih nesrečah (odpiranje vrat, odstranjevanje
drevja, reševanje živali, pomoč pri iskanju pogrešanih, ipd.) povrnejo materialni stroški in morebitne
poškodbe opreme ter nadomestilo plače za udeležence. 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
V to področje spada vzdrževanje sistema obveščanja in alarmiranja (radijske postaje in pozivniki za tiho
alarmiranje) in večja popravila gasilskih vozil, motornih črpalk in drugih specialnih orodij, ki presegajo
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 (Uradni list RS, 19/18).
Delovanje gasilske zveze in logističnega centra CZ in PV
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 2019, 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.
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
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in drugih nalog. Naloge logističnega centra izvajajo predvsem zaposleni pri Gasilski zvezi G. Radgona, delno
pa drugi izvajalci po pogodbah in dogovorih.
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-M 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.
Izvajanje tako imenovanega društvenega programa se sofinancira iz donatorskih sredstev in sredstev, ki jih
pridobi s pripravo in izvedbo tradicionalne prireditve »mala maša – 8. septembra«.
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. Izvajanje
tako imenovanega 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), zavarovanje gasilskih vozil (delno) in vzdrževanje druge opreme. V letu 2018 je v društvu prišlo do
izpada pri zagotavljanju reševanja iz višin z gasilsko lestvijo, kar se skuša začasno reševati z drugimi sredstvi
in vozili. 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, sredstev Podvodno reševalne službe – za intervencije
reševanja iz vode, iz proračuna občin – po pogodbah o izvajanju reševanja na vodi in raznih dežurstvih
oziroma varovanju na prireditvah.
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.
PGD v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za druženje članov in simpatizerjev gasilstva. Izvajanje tega
programa sofinancira v glavnini iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov krajanov.
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 v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za druženje članov in
krajanov. Izvajanje tega programa sofinancira v glavnini iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov
krajanov.
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
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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).
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. Društvo v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za druženje članov in krajanov. Izvajanje tega programa
sofinancira v glavnini iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov krajanov.
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
cisterne in gasilskega orodnega vozila in ogrevanje garaže za gasilska vozila in skupnih prostorov (delno).
Društvo v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za druženje članov in krajanov. Izvajanje tega programa
sofinancira v glavnini 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 v
okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za druženje članov in krajanov. Izvajanje tega programa sofinancira v
glavnini 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 v
okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za druženje članov in krajanov. Izvajanje tega programa sofinancira v
glavnini 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). Izvajanje tako imenovanega društvenega programa PGD financira
predvsem iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov krajanov.
Društvo v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za druženje članov in 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 v glavnini iz donatorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov
krajanov.
Večja gasilska tekmovanja in obletnice PGD
- V letu 2019 praznuje PGD Ivanjševci 80. obletnico delovanja. Ob tem jubileju planirajo večjo gasilsko
vajo ter svečanost s prevzemom gasilskega vozila za prevoz moštva v kolikor bodo uspešni s
pridobitvijo potrebnih sredstev za to nabavo.
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070315 – Projekt Co_operation (projekt gasilcev: SLO-AUT)

126.288,75€

Projekt Co_operation je projekt v okviru čezmejnega programa SLO-AUT, katerega cilj je obnova strehe na
gasilskem domu G. Radgona in nabava opreme za gasilce.
Glavni rezultati projekta bodo sledeči: poglobljeno sodelovanje med gasilci, civilno zaščito, rdečim križem,
lokalnimi oblastmi in drugimi deležniki na obeh straneh meje. Pomemben rezultat predstavlja tudi prenos
dobrih praks na druga čezmejna območja, ne samo na mej SI-AT, ampak tudi na druga območja oz. regije.

070326 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave hidrantov

5.000,00€

Za oskrbo z vodo preko vodovodnih sistemov kjer so zgrajeni tudi hidranti za zagotavljanje požarne vode,
skrbita dva glavna izvajalca javne gospodarske službe – Komunala Radgona in Mariborski vodovod. Za
glavnino vodovodnega in javnega hidrantnega omrežja v občini skrbi Komunala Radgona d.o.o.
Ker so nekateri obstoječi hidranti (predvsem podzemni) na območju občine v zelo slabem stanju tako da niso
uporabni, je nujno nadaljevati z zamenjavo z nadzemnimi hidranti. Velika pridobitev na področju
zagotavljanja požarne vode je na novo zgrajen vodovod v okviru sistema C.
Program zamenjave hidrantov se pripravi in uskladi z občinskim poveljnikom in poveljniki gasilskih društev
v občini na podlagi predhodnih ugotovitev na podlagi izvedenega rednega letnega pregleda in meritvah
hidrantov.

070327 – Sofinanciranje obnove voznega parka občinskega gasilskega centra

35.000,00€

Gasilska avtolestev, ki jo je pred 10 leti nabavilo Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona, je od leta
2018 zaradi okvare na elektroniki, katere ni več mogoče popraviti, operativno neuporabna. Ker so na
območju občine Gornja Radgona visoki objekti, za katere reševanje iz njih je brez avtolestve nemogoče, se je
PGD Gornja Radgona odločilo, da v pristopi k nabavi gasilske avtolestve preko lizinga. Občinski svet Občine
Gornja Radgona je na 25. redni seji sprejel sklep, da se PGD Gornja Radgona v obdobju 10 let v proračunu
nameni 35.000,00 EUR letno za izvedbo obnove voznega parka, med katerega spada tudi avtolestev.

070329 – Sofinanciranje nabave gasilskega vozila

20.000,00€

V skladu s Programom nabave gasilskih vozil v občini Gornja Radgona za obdobje 2019 – 2023 se tudi v letu
2020 pristopa k nabavi gasilskega vozila za prevoz moštva ter gasilske prikolice za orodje.

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

5.000,00 €

S sredstvi 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,..).
Vse aktivnosti v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so namenjene za izboljšanje
varnosti v cestnem prometu, predvsem otrok in mladine.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001 – Povečanje zaposljivosti
100303 - Javna dela- JP Komunala Radgona

25.599,09 €

Sredstva pod to postavko so predvidena za izplačila 25% plač in 100% regresov za letni dopust. V letu 2020
ima JP Komunala Radgona, d.o.o. v programih javnih del zaposlene 3 občane Občine Gornja Radgona v
programih Pomoč na cestah in Javna snaga.

100304 - Javna dela- zavodi in društva

45.000,00 €

Na obravnavani postavki so zagotovljena sredstva za kritje predvidenih 40% plač in 50% izplačila regresa za
dopust za društva in javne zavode, ki vključujejo v programe javnih del brezposelne osebe iz območja občine
Gornja Radgona.
V letu 2020 zagotavljamo za zaposlitve preko javnih del v javnih zavodih in društvih, vrednost v višini
45.000,00 eur.
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
110216 - Skupni programi kmetijstva – razpis

35.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93/2015
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93 z dne 01.07.2015), se
vsako leto objavi javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona, upravičenci pa so kmetijska gospodarstva, ki ležijo na
območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev.

110217 - Drugi programi v kmetijstvu

5.013,71 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbeno razmerje
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

7.000,00 €

V sklopu priprave novega pravilnika, ki se je vzpostavil na osnovi Uredbe sveta (EU), se v postopku
delitve denarne pomoči omogoči upravičencem uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Gornja Radgona. V novem pravilniku so tako zajete pomoči za podporo delovanju
društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki pa niso vezana na določila in sheme državnih
pomoči. Sredstva in način dodeljevanja, skladno s pravilnikom, opredeljuje javni razpis.

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

8.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/2004)
- Pogodba o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali, št. 327/2008-P, sklenjena s
podjetjem Mala hiša, d.o.o.
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

2.200,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o divjadi in lovstvu
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gornja
Radgona(Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 65/11)
Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu, prejme Občina Gornja Radgona s strani pristojnega
ministrstva vsako leto sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino, ki leži na
območju občine.
Občina Gornja Radgona ima delitev sredstev od koncesije, opredeljeno z Odlokom in preko javnega
razpisa postopke sofinanciranja tudi izvaja. Sredstva porabe služijo kot namenski izdatek za izvajanje
ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

PP110333- Program za živinorejce

4.800,00 €

Postavka je namenjena kot pomoč živinorejcem in pomeni sofinanciranje izvajanja analiz o brejosti krav.
Analize izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, na katerem so v letu 2017 pričeli z izvajanjem
strokovnega programa zgodnjega ugotavljanja brejosti iz vzorcev mleka pri kravah. Na postavki je
zagotovljenih sredstev za analize mleka za približno 800 živali.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
130206 – Vzdrževanje mestnih ulic in prometne signalizacije

80.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbeno razmerje s podjetjem Komunala Radgona, d.o.o.
- Zakon o cestah
- Odlok o cestah
Mestne ulice v Gornji Radgoni večinoma vzdržuje JP Komunala Radgona d.o.o.
Letno vzdrževanje zajema krpanje udarnih jam, manjša popravila na kanalih in robnikih, popravila
posedkov pločnikov in javnih površin, košnjo bankin, postavitev vertikalne prometne signalizacije in
barvanje horizontalne prometne signalizacije in druga manjša vzdrževalna dela.
Stroški zimske službe zajemajo predvsem pluženje in posipavanje javnih površin in mestnih ulic, ročno
čiščenje snega, posip in odstranjevanje posipnega materiala, dežurstvo in ostala nujno potrebna dela
(odstranitev podrtih dreves,…).

1302071- Vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije

150.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbeno razmerje s podjetjem Komunala Radgona, d.o.o.
V Občini Gornja Radgona je kategoriziranih 60.822 m lokalnih cest, katere v večini vzdržuje JP
Komunala Radgona d.o.o.
Letno vzdrževanje zajema izkop jarkov, odrez bankin, košnjo trave ob cestah, krpanje udarnih jam,
sanacijo manjših posedkov, popravilo propustov, gradnjo novih propustov, izvedbo betonskih kanalet,
izvedbo cestnih robnikov, postavitev odbojnih varnostnih ograj, postavitev vertikalne prometne
signalizacije, barvanje horizontalne prometne signalizacije.
Zimska služba obsega postavitev in odstranitev snežnih kolov, pregledniško službo, dežurstvo, pluženje in
posipavanje cest.

1302072- Vzdrževanje javnih poti, nekategoriziranih cest in prometne signalizacije 210.000,00 €
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbeno razmerje s podjetjem Komunala Radgona, d.o.o
V Občini Gornja Radgona je kategoriziranih 138.443 m javnih poti, od tega jih je še 59 km v makadamski
izvedbi.
Občinske javne poti in nekategorizirane poti do nekaterih domačij (pot občinska last) v večini vzdržuje JP
Komunala Radgona d.o.o.
Letno vzdrževanje zajema grediranje makadamskih cest, po potrebi navoz gramoza, izkop jarkov, odrez
bankin, košnjo trave ob cestah, krpanje udarnih jam, sanacijo manjših posedkov, popravilo propustov,
gradnjo novih propustov, izvedbo betonskih kanalet, izvedbo cestnih robnikov, postavitev odbojnih
varnostnih ograj, postavitev vertikalne prometne signalizacije, barvanje horizontalne prometne
signalizacije.
Zimska služba obsega postavitev in odstranitev snežnih kolov, pregledniško službo, dežurstvo, pluženje in
posipavanje cest. Zajeta so tudi pluženja nekaterih gozdnih cest in nekategoriziranih cest do posameznih
krajanov.

130208 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

44.880,00 €

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 z izvajalcem, ki je izbran na podlagi najugodnejše ponudbe.

1302122 – Javna snaga

28.600,00 €

Stroški javne snage zajemajo stroške:
- električne energije, ki se plačuje za javni WC, objekt za prireditve na Trgu svobode ter prireditveni
prostor Kerenčičeva
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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
drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje, ki zajemajo zasaditev cvetličnih gredic
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,
materiala in storitev

1302143 – Odkupi cest

10.000,00 €

Na postavki namenjamo sredstva za nakupe cest in odkupe določenih parcel, ki jih potrebuje občina in so
že zajete tako v tekočem, kakor tudi v prejšnjih potrjenih načrtih ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Gornja Radgona.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1302100- Modernizacija LC 104082- Ivanjševski Vrh- Orehovski Vrh

195.000,00€

Gre za nadaljevanje, oziroma dokončanje modernizacije ceste iz leta 2018 z izvedbo preostalega dela ceste
do križišča v Orehovskem Vrhu v dolžini cca. 1.710 m in širini 3,5 m. Navedeni preostali del ceste je v
zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano in neurejeno odvodnjavanje, tudi
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 tudi
odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na celotni trasi.

1302109- Modernizacija JP 606402- Orehovski Vrh-domačija Mueller
(odsek od asfaltirane JP605521 do kmetije Kocbek)

12.986,64 €

Modernizacija obravnavane ceste se je izvajala v letu 2019, na postavki zagotavljamo sredstva za
prenesene obveznosti iz leta 2019.

1302146- Modernizacija JP606641 G. Radgona-Ob potoku

43.000,00 €

Navedena mestna ulica v dolžini cca. 280 m in širini 3,5 m (Ulica ob potoku) je še vedno v makadamski
izvedbi in v slabem stanju (opazni so posedki na posameznih odsekih ceste, odvodnjavanje ceste je
neurejeno in neustrezno). V sklopu modernizacije se bo izvedla nova asfaltna prevleka z odvodnjavanjem
novega vozišča in ureditev pločnika s kolesarsko stezo.

1302147- Modernizacija JP 605371 Črešnjevci-domačija Zemljič

63.000,00 €

Gre za modernizacijo javne poti v naselju Črešnjevci proti domačiji Zemljič v dolžini cca. 600 m in širini
3,0 m. Navedena javna pot je še vedno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova
asfaltna prevleka z izvedbo odvodnjavanja ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na
celotni trasi.

1302148- Modernizacija JP 605185- Police- domačija Klemenčič

42.000,00 €

Gre za modernizacijo javne poti v naselju Police proti domačiji Klemenčič v dolžini cca. 430 m in širini
3,0 m. Navedena javna pot je še vedno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova
asfaltna prevleka z izvedbo odvodnjavanja ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na
celotni trasi.

1302149- Modernizacija JP606081 (domačija Cetl-Kavčič-Vurcer)
in JP606082 (Radvenci-domačija Kramberger)

92.000,00 €

Gre za modernizacijo dveh odsekov javnih poti v naseljih Lokavci in Radvenci v skupni dolžini cca. 850
m in širini 3,0 m. Navedena odseka ceste sta še vedno v makadamski izvedbi in v zelo slabem stanju
(različne deformacije, poškodovano in neurejeno odvodnjavanje, tudi glede na gostoto prometa je cesta
preozka in nevarna). Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka, na novo se bo uredilo tudi
odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na celotni trasi.

1302150- Modernizacija JP 604981- Zagajski Vrh

49.000,00 €

Gre za modernizacijo javne poti v naselju Zagajski Vrh v skupni dolžini cca. 430 m in širini 3,0 m.
Navedeni odsek ceste je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano in
neurejeno odvodnjavanje, tudi glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo se
bo izvedla nova asfaltna prevleka, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo
povečala prometna varnost na celotni trasi.
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1302151- Modernizacija JP605081- Sp. Ščavnica-domačija Hajdinjak
(od KZ do domačije Senekovič)

60.000,00 €

Gre za modernizacijo javne poti v naselju Spodnja Ščavnica od Kmetijske zadruge do domačije Senekovič
v dolžini cca. 680 m in širini 3,0 m. Navedeni odsek ceste je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne
deformacije, neurejeno odvodnjavanje). Delno je cesta še vedno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo
se bo izvedla nova asfaltna prevleka, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se
bo povečala prometna varnost na celotnem odseku trase.

1302152- Modernizacija LC203341- Benedikt-Trstenik-Zagajski VrhSp. Ščavnica

32.000,00 €

Gre za modernizacijo dela lokalne ceste v naselju Zagajski Vrh v skupni dolžini cca. 280 m in širini 3,0 m.
Navedeni odsek ceste je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano in
neurejeno odvodnjavanje, tudi glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo se
bo izvedla nova asfaltna prevleka, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo
povečala prometna varnost na celotni trasi.

1302153- Modernizacija JP606971- Stavešinski Vrh- domačija Kežman

46.000,00 €

Gre za modernizacijo javne poti v naselju Stavešinski Vrh proti domačiji Kežman v dolžini cca. 360 m in
širini 3,0 m. Navedena javna pot je še vedno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova
asfaltna prevleka z izvedbo odvodnjavanja ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na
celotni trasi.
130302- Modernizacija JP605461- Sp.Ščavnica-domačija Geratič
20.990,70 €
Modernizacija obravnavane ceste se je izvajala v letu 2019, na postavki zagotavljamo sredstva za
prenesene obveznosti iz leta 2019.
130304- Modernizacija LK105321- G.Radgona-Ulica Marije Rožman
in krajevne ceste LK105331 G.Radgona-Kajuhova ul.
24.092,17 €
Modernizacija obravnavane ceste se je izvajala v letu 2019, na postavki zagotavljamo sredstva za
prenesene obveznosti iz leta 2019.
130305- Modernizacija JP605471 Police-Zbigovci (od Kozar do Škrobar)
in JP605491 Lastomerci-Zbigovci (od Škrobar do Vajs)
50.723,94 €
Modernizacija obravnavane ceste se je izvajala v letu 2019, na postavki zagotavljamo sredstva za
prenesene obveznosti iz leta 2019.
130306- Modernizacija JP605831 Ločjak-Negovski Vrh
in JP605881 Ločki Vrh (Rajšpova kapela) do domačije Klobasa
21.030,73 €
Modernizacija obravnavane ceste se je izvajala v letu 2019, na postavki zagotavljamo sredstva za
prenesene obveznosti iz leta 2019.
130307- Modernizacija JP606502 Lomanoše- domačija Šuman
25.408,17 €
Modernizacija obravnavane ceste se je izvajala v letu 2019, na postavki zagotavljamo sredstva za
prenesene obveznosti iz leta 2019.
130308- Modernizacija JP606551 Zagajski Vrh- domačija Tomažič
23.390,28 €
Modernizacija obravnavane ceste se je izvajala v letu 2019, na postavki zagotavljamo sredstva za
prenesene obveznosti iz leta 2019.
130309- Modernizacija JP606601 Stavešinski Vrh- domačija Šiman
20.239,43 €
Modernizacija obravnavane ceste se je izvajala v letu 2019, na postavki zagotavljamo sredstva za
prenesene obveznosti iz leta 2019.
130310- Modernizacija JP605071 Spodnja Ščavnica- domačija Cetl
17.472,83 €
Modernizacija obravnavane ceste se je izvajala v letu 2019, na postavki zagotavljamo sredstva za
prenesene obveznosti iz leta 2019.

13029003 – Urejanje cestnega prometa
1302132- Izgradnja avtobusnih postajališč
Sredstva na postavki so namenjena ureditvi avtobusnih postajališč.
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10.000,00 €

13029004 – Cestna razsvetljava
130250 - Javna razsvetljava

159.500,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o dobavi električne energije
- Pogodba o najemu oporišč nizkonapetostnega omrežja in vzdrževanja omrežij za potrebe javne
razsvetljave v Občini Gornja Radgona, št. 34/2013-P z dne 24.01.2013, podpisana s podjetjem
Elektro Maribor, d.d.
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,… in
- stroške najemnine oporišč nizkonapetostnega omrežja
- rekonstrukcije in adaptacije- Občina Gornja Radgona bo v letu 2020 nadaljevala s postopno
energetsko obnovo ter obnovo javne razsvetljave v smislu preprečevanja odboja svetlobe v nebo, v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
130690-Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS
Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica
15.000,00 €
Sredstva na postavki predstavljajo vrednost sredstev na računu, katera bodo zagotovljena za investicijsko
vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v prihodnosti. Gre za namenski prihodek, katerega bomo
namensko porabljali za istovrstno infrastrukturo.
Vrednost odhodka na proračunski postavki bo enaka vrednosti prihodka iz naslova poravnanih najemnin
za upravljanje z obravnavano infrastrukturo.

130692-Projekt »WiFi4EU«

2.000,00 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo občanom omogočala
brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so npr. javne stavbe, zdravstveni
zavodi, parki, trgi in njihova okolica. Možnost brezplačnega visokohitrostnega širokopasovnega
internetnega dostopa preko brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU bodo lahko koristili vsi, namen
vzpostavitve takšnega omrežja pa je vključenost v internet tudi tistih, ki sicer morda težje dostopajo do
spleta, npr. brezposelni ali starejši.
Na podlagi razpisa bo Evropska komisija sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk,
občina pa bo zagotovila hiter dostop do interneta in financirala operativne stroške po namestitvi povezave
najmanj tri leta po izvedbi projekta.
V letu 2020 bo projekt dokončan tako, da bo potrebno zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje
brezžičnega omrežja (omrežnina, stroški elektrike, servis in podobno).

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

55.000,00 €

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
Osnovo za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva predstavlja Pravilnik o dodeljevanju pomoči za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona.
Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva predstavlja obliko donacij kot pomoč pri samozaposlovanju
in odpiranju novih delovnih mest, spodbujanju razvoja socialnega podjetništva, kakor tudi naložbe za
nakup nove opreme in nematerialnih investicij.
Upravičenci do razpisanih sredstev so mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z
zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot
samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro in
majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Gornja Radgona. Do
sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, kolikor ima
poslovno enoto v občini Gornja Radgona, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine
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Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje
sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na
poslovne enote v občini Gornja Radgona.
Upravičenci so tudi fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Gornja Radgona, kadar gre za
sofinanciranje samozaposlitve.

140328 – Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog

5.650,00 €

Na postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog, ki jih JZ PORA opravlja
kot del mrežne RRA za Pomurje. Sicer bodo obravnavane naloge sofinancirale tudi Občina Radenci,
Občina Apače, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

14039001 - Promocija občine
140321- Lisjakova struga

5.000,00 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za vzdrževanje učne poti, učnih tabel oziroma vse infrastrukture, ki je
vezana na kolesarsko in sprehajalno pot ob reki Muri ter povezavo z mestnim in gozdnim parkom.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
140308 – Turistična in druga prometna signalizacija

10.000,00 €

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 je v letu 2019 pričela s projektom postavitve turistične in druge prometne
signalizacije ob občinskih cestah. Postavka zajema stroške za nadaljevanje projekta.

140314 - Sofinanciranje programov v turizmu

4.000,00 €

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 in promocijo tradicionalnih sejmov v Gornji
Radgoni, in sicer Petrovega sejma, Male maše v Negovi in Leopoldovega sejma. V postavko so zajeti
stroški za obnovo tabel (zemljevidov) ob državni cesti ter za nabavo miz (gasilskih), ki se namesto stojnic
uporabljajo na kmečki tržnici ali na drugih priložnostnih prireditvah.

140316 - Sofinanciranje programov turističnih društev-razpis

7.500,00 €

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. Na območju občine so štiri turistična društva in
ena Zveza društev.
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.
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140317 - Pomurska turistična zveza - sofinanciranje

733,00 €

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

140319 - PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

305.663,54 €

V proračunu 2020 zagotavljamo javnemu zavodu PORA sredstva za plače, sredstva za nabavo blaga in
storitev ter investicijske odhodke.
Z zneskom za plače pokrivamo stroške osnovnih plač, stroške sejnin, stroške regresa za dopust in
prehrano, povračila stroškov prevoza na delo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
delovno uspešnost in prispevke delodajalca za socialno varnost.
Kar se tiče materialnih stroškov, ti zajemajo stroške pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne
literature (naročnina časopisa Večer, letna naročnina za računovodsko literaturo in spletni časopisFinance), stroške telefona, poštne stroške, čistila, stroške vode in komunalnih storitev, elektrike,
reprezentance in stroške ogrevanja, stroške varstva pri delu, stroške ostalih storitev (zavarovalne premije,
pleskanje, manjša vzdrževalna dela), stroške vzdrževanja internetnih aplikacij, stroške vzdrževanja
računalnikov, stroške izobraževanj in seminarjev in izdatke za službena potovanja.
Z investicijskim transferjem omogočamo JZ PORA nabavo opreme.
Vrednost v višini 305.663,54 eur vključuje tudi predfinanciranje stroškov v zvezi izvedbe projektov City
Cooperation II,.RRA in štipendijska shema. Na prihodkovni strani je planirano vračilo predfinanciranih
sredstev na kontu 714100 v višini 223.444,37 eur, kar pomeni, da znaša strošek financiranja JZ PORA v
letu 2020 82.219,17 eur.

140329- Projekt »Genuss am Fluss- Užitek ob reki«

500,00 €

Blagovna znamka »Genuss am Fluss – Užitek ob reki« združuje ponudnike, ki skupno stopajo na trg.
Blagovna znamka je namenjena prepoznavnosti regije, povezovanju kulinarike, obrti ter življenjskega
sloga v regiji.
Predstavitev čezmejnega projekta v sodelovanju z avstrijskimi partnerji Užitek ob reki – Genuss am Fluss
je bila prvič v sredo 24. julija 2013 v prostorih Centra Slovenskih goric v Lenartu in nato so se še 20.
novembra 2013 župani slovensko-goriških občin srečali z avstrijskimi župani iz sosednje regije Štajerske
vulkanske dežele ter 17. marca 2014 v prostorih občine Deutch Goritz (blizu Gornje Radgone). V
današnjem času ima vedno večji pomen uveljavitev blagovnih znamk, ki pripomorejo k večji
prepoznavnosti izdelkov in storitev na trgu. Primer dobre prakse vzpostavitve blagovne znamke v sosednji
Avstriji predstavlja projekt Genuss am Fluss – Užitek ob reki v pokrajini Štajerski Vulkanland. Projekt sta
predstavili dr. Beatrix Lenz, vodja blagovne znamke Steirisches Vulkanland, v sodelovanju z Margreth
Kortschak – Huber, koordinatorko projekta Genuss am Fluss – Užitek ob reki. Projekt so avstrijski
partnerji predstavili županom sedmih občin (Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj) na rednem kolegiju županov. Na naši
slovenski strani so k projektu pristopile občine Šentilj, Cerkvenjak in Razvojna agencija Slovenske gorice
kot povezovalni člen med ponudniki. Tudi Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je dne 13.06.2014
uradno podpisala pristopno izjavo ob prisotnosti številnih pomembnih deželnih predstavnikov.
Namen širitve projekta preko meje je omogočiti vsem našim ponudnikom vključitev v promocijo in
trženje znotraj omenjene blagovne znamke tudi na avstrijski strani meje.
Projekt je zanimiv, saj ponudniki nimajo neposrednih stroškov z vključitvijo; lahko pa stroški nastanejo
kasneje, v kolikor se odločijo za uporabo skupnega promocijskega materiala (kot npr. posebna embalaža
za produkte). Torej, ponudniki, ki bodo v tem projektu prepoznali priložnost sodelovanja, promocije
in trženja s sosedi Avstrijci, so vabljeni, da se oglasijo na svoji občini ali Razvojni agenciji Slovenske
gorice, kjer bodo lahko vzpostavili sodelovanje in se vključili v projekt.
Do danes je k projektu pristopilo krepko čez sto sodelujočih ponudnikov kot so izletniške kmetije,
vinotoči, domače obrti in gostinski lokali, o katerih lahko najdete še več informacij tudi na spletni
povezavi http://www.genussamfluss.at/.
Za sodelovanje v projektu mora posamezna občina plačati 500,00 EUR na leto, ponudniki v začetku
nimajo neposrednih stroškov s vključitvijo. Stroški za ponudnike nastanejo v primeru izdelave skupnih
promocijskih materialov in nabave posebne embalaže za produkte.

140330 – Vzpostavitev postajališč za avtodome

5.892,00 €

Občina Gornja Radgona se je v letu 2017 vključila v projekt Mreže postajališč za avtodome, ki ga vodi
Občina Mirna. Postavka vključuje pogodbene obveznosti sodelovanja oziroma sredstva za izvajanje
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aktivnosti v okviru projekta Mreže postajališč za avtodome, ki izvaja tovrstno promocijo na domačem in
tujem trgu. Na osnovi tega projekta je občina pričela z izgradnjo postajališč za avtodome, in sicer v letu
2019 na TŠC Trate, v letu 2020 in 2021 pa se bo projekt nadaljeval na lokaciji v Lisjakovi strugi.

140393 – Projekt »Glamur«

999,00 €

Projekt Glamur zajema operacije na območju LAS Prlekija, LAS Ovtar in LAS Vulkanland (Avstrija) in
sicer s poudarkom na vzpostavitvi primernega okolja za prenos znanj in razvoj inovacij ter spodbujanje
inovativnih razvojnih partnerjev s ciljem usmerjenim mreženjem ponudnikov in s stalnim približevanjem
kupcev in ponudnikov ter aktivnim delom na neposrednem kontaktu med pridelovalci oziroma
proizvajalci in kupci, ki svoje produkte prodajajo po dodani vrednosti in jih uspešno tržijo tudi kot
inovativne in atraktivne turistične produkte.

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

12.500,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Dogovor o izvajanju aktivnosti na odlagališču nenevarnih odpadkov Hrastje Mota s podjetjem
Subermacher 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.
Sredstva na postavki se zagotavljajo za izdelavo letnih poročil za Agencijo RS za okolje, za merjenje
nivojev podzemnih vod, merjenje posedanja odlagališča, izvajanje obratovalnega monitoringa, izvajanje
deratizacije odlagališča, nujna vzdrževalna dela (košnja trave na odlagališču, urejanje poti na vrh
odlagališča, posek posušenih dreves, čiščenje jarkov, popravila ograje,…) ter koordiniranje aktivnosti,
organizacijska, administrativna in druga opravila.

150205 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

1.000,00 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za morebitne prevzeme odpadkov, odloženih v naravi, za katere se ne
najde povzročitelj in mora stroške odstranitve prevzeti občina.

150244- Investicijsko vzdrževanje CERO Puconci

60.000,00 €

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 2019 zagotavljamo sredstva v višini 50.000 eur za investicijsko vzdrževanje CERO Puconci, katera
v prvi fazi vplačujemo v poseben proračunski sklad.

150248- Sofinanciranje vodenja proračunskega sklada Občine Puconci

2.254,97 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodba o opravljanju storitev pri vodenju proračunskega sklada Občine Puconci, št. 227/2019-P z
dne 27.06.2019
Sredstva na postavki so zagotovljena za stroške vodenja proračunskega sklada, ki je bil ustanovljen z
odlokom občinskega sveta Občine Puconci z namenom izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki
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Pomurje, po dokončani izgradnji pa služi za združevanje dela sredstev ustanoviteljic iz naslova najemnine,
ki jih koristi CEROP za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme I. in II. faze ter za nadaljnja
investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
150215- Kanalizacijsko omrežje G. Radgona

185.000,00 €

V letu 2020 Občina Gornja Radgona s predlaganim zneskom 185.000,00 eur zagotavlja sredstva za
investicijsko vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega omrežja v občini Gornja Radgona. Gre za porabi
namenskih sredstev (najemnine od kanalizacijskega omrežja).

150218- Javna pooblastila- JP Komunala Radgona, d.o.o.

5.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Dogovor o pokrivanju stroškov izdaje projektnih pogojev, soglasij, smernic in soglasij za priključitev
z dne 03.11.2009, sklenjen s podjetjem JP Komunala Radgona, d.o.o.
Na podlagi dogovora z JP Komunala Radgona, d.o.o., zagotavljamo v letu 2020 znesek v višini 5.000,00
eur za pokrivanje stroškov izdaje projektnih pogojev, soglasij, smernic in soglasij za priključitev.

150219- Vodenje katastra- JP Komunala Radgona, d.o.o.

27.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage :
- Pogodba o izvajanju storitev katastra javne infrastrukture in izvajanja javnih pooblastil št. 96/2018P, sklenjena s podjetjem JP Komunala Radgona, d.o.o.
- Pogodba o vpisu objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture št. 338/2018, sklenjena s
podjetjem Geopoint, Ivan Šebjanič s.p.
Na podlagi pogodbe z JP Komunala Radgona, d.o.o., zagotavljamo v letu 2020 znesek v višini 27.000,00
eur za opravljene storitve vodenja katastra.

150222-Subvencije Komunala Radgona- kanalizacija in ČN

70.000,00 €

V proračunu za leto 2020 zagotavljamo sredstva v višini 70.000,00 eur za subvencioniranje cene obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
občini Gornja Radgona v letu 2020.

150223-Pot med vrelci življenja

10.000,00€

Sredstva na postavki so zagotovljena za ureditev in sanacijo vrelcev na območju občine ter okolice vrelcev
(ureditev dovoza, postavitev klopi, košev za smeti, primerne ograje, ureditev okolice ipd.), ki te
infrastrukture še nimajo.

150503- projekt »goMURra«

3.131,00€

Ideja projekta je nadaljevanje sodelovanja in dolgoletnih skupnih aktivnosti uradnih institucij Republike
Slovenije in Republike Avstrije na področju upravljanja z vodami, ki delujejo v okviru bilateralne
komisije za mejne vode. Mejno Muro s predlaganim projektom spreminjamo v reko, ki povezuje. Delovni
paketi projekta obsegajo usklajene ukrepe za izboljšanje upravljanja voda in poplavne varnosti -na
strateškem nivoju z izdelavo čezmejnega načrta upravljanja z vodami na Mejni Muri do leta 2030, na
lokalnem nivoju pa z izvedbo ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti. Ukrepi bodo podprti s ciljnim
obveščanjem javnosti in informacijsko kampanjo, da bi trajnostno izboljšali bivalno okolje in življenjski
položaj ljudi, ki živijo ob in na reki in tako spodbudili skupno življenje sosedov z obeh bregov Mure.
Skupni izziv predstavljajo izboljšanje hidromorfološke situacije mejne Mure v smeri dobrega
morfološkega stanja, optimizacija upravljanja poplavne ogroženosti in povečanje ozaveščenosti
prebivalstva o poplavni ogroženosti.

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
Sredstva na postavki se zagotavljajo za:
˗ razne geodetske odmere, parcelacije in cenitve nepremičnin,
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50.000,00 €

˗
˗
˗

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 in privatnih zemljišč,
overitve pogodb in ZK vložke za odmerjene ceste,
razne notarske storitve.

16029003 – Prostorsko načrtovanje
160204 – Sprememba in dopolnitev OPN

6.734,40€

Februarja 2018 je občina pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za
Občino Gornja Radgona – SD OPN 1 in strokovne podlage Elaborata posegov na najboljša kmetijska
zemljišča. Pogodba za izdelavo SD OPN 1 je bila z izvajalcem SD OPN 1, to je družba n ZEU družba za
načrtovanje in inženiring d. o. o., sklenjena v letu 2018. Izdelal se je osnutek SD OPN 1 in bil posredovan
nosilcem urejanja prostora. Postopek priprave in sprememb OPN 1 še ni končan, zato se sredstva
prenašajo v proračun 2019.
Za dokončanje priprave SD OPN1 bo potrebno tudi izvesti več aktivnosti, ki jih nalagajo nosilci urejanja
prostora.
Občina Gornja Radgona ima sprejet OPN (Občinski prostorski načrt), vendar je do danes že podanih preko
150 novih pobud za spremembo namembnosti namenske rabe prostora (in še jih pričakujemo več). Pobude
so se do sedaj obravnavale v enem paketu ob izdelavi prostorskih aktov, zato se je dolgo čakalo na
ustrezne odgovore. Z analizo pobud oz. z izdelavo Elaborata o sprejemljivosti pobud v skladu s tehničnimi
pravili se želi pospešiti obravnavo pobud in to tako, da se ugotovi, katere pobude izpolnjujejo pogoje za
nadaljnjo obravnavo, katere pa ne. Pobude, ki bi imela negativno oceno bi se izločilo iz postopka, s
pobudami, ki bi bile ocenjene pozitivno, pa bi se nadaljeval postopek.
Ob pripravi občinskih prostorskih načrtov zadnjih let, je bilo ugotovljeno, da so pobude za spremembo
namenske rabe prostora pojav, ki terja posebno obravnavo. Razlog je tako njihova številčnost, predvsem
pa dejstvo, da pogosto vsebujejo takšne posege, ki v prostor ne sodijo ozirom so neustrezno umeščeni.
Tipičen primer je želja po gradnji na najbolj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih ali pa na poplavnih
območjih. V primerih, da se takšne pobude neselektivno prepusti v nadaljnji postopke načrtovanja, so se z
njimi primorani ukvarjati izdelovalci prostorskih aktov, občinske službe in državni nosilci urejanja
prostora, kar bremeni in podaljšuje postopke.
Z analizo pobud bo občini omogočena presoja sprejemljivosti podanih pobud na poenoten način, še preden
jih vključimo v postopek priprave prostorskega akta. Z ustrezno obravnavo lahko dosežemo zmanjšano
število pobud, ki jih vključimo v postopke ter tako manj bremenimo prostorski akt, s tem pa je postopke
priprave prostorskega akata lahko veliko hitrejši in seveda cenejši.
Pri izdelavi Elaborata se morajo upoštevati določila Zakona o prostorskem načrtovanju in Priročnik za
obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč, september 2017.

160208 - Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija

50.000,00€

Planirana finančna sredstva na postavki so potrebna za izdelavo razne projektne dokumentacije.

160216 – Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za GR28 v Gornji Radgoni

17.569,00€

Za pridobitev novih površin za gradnjo stanovanjskih objektov je potrebno izdelati OPPN za stanovanjsko
gradnjo v Gornji Radgoni. Po vsebini in postopku bo OPPN pripravljen v skladu z Zakonom o urejanju
prostora in njegovimi podzakonskimi akti. Območje z okolico ponuja izjemne možnosti za razvoj.
Prednost lokacije je dobra dostopnost, bližina centra mesta hkrati tudi oddaljenost od mestnega vrveža.
Glavni cilj je priprave OPPN je torej določitev pogoje za stanovanjsko gradnjo (individualna pozidava) in
določitev pogojev za prometno energetsko in komunalno opremo območja, ki bo s svojo primarno in
spremljajočo vsebino pripomogel k stanovanjski ponudbi z visoko kvaliteto bivanja, tako v ožjem kot v
širšem prostoru. Prav tako bo OPPN podlaga za pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj, kar sedaj
veljavni prostorski akt ne omogoča oz. ne dovoljuje. Predmetno območje je opredeljeno z OPN-jem kot
poselitveno območje, za katero je predvidena izdelava izvedbenega akta, to je OPPN.
Preden se bo pristopilo k izdelavi OPPN-ja bo potrebno izvesti geodetsko odmero predmetnih zemljišč.
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16039001 – Oskrba z vodo
160310- Nadgradnja vodovodnega sistema C- 2.faza

1.584.583,15 €

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema C« je bil v okviru teritorialnega razvojnega dialoga predlagan
kot regijski projekt s strani Ministrstva za okolje in prostor. Skupna predvidena vrednost projekta znaša
7.025.792,64 eur, financiran pa bo predvidoma s strani državnega proračuna (851.188,35 eur), evropske
kohezijske politike (4.823.400,65 eur) in občinskih sredstev (745.891,31 eur). Nosilke projekta so Občina
Gornja Radgona, Občina Apače in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Vodilna občina je Občina Gornja
Radgona.

160396-1- Subvencije vodovod

73.000,00 €

V proračunu za leto 2020 zagotavljamo 73.000,00 eur za subvencioniranje cene obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2020.

160399-6- Vodovodno omrežje v občini Gornja Radgona

180.000,00 €

V letu 2020 Občina Gornja Radgona s predlaganim zneskom 180.000,00 eur zagotavlja sredstva za
investicijsko vzdrževanje obstoječe vodovodne infrastrukture v občini Gornja Radgona. Gre za porabo
namenskih sredstev (najemnina iz naslova vodovodne infrastrukture).

160399-8- Skupni vodovodni objekti- proračunski sklad

55.539,00 €

Sredstva na postavki se na podlagi 4. člena Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih na sistemu C,
zagotavljajo za investicijsko vzdrževanje skupne vodovodne infrastrukture z namenom odkrivanja in
zmanjševanja vodnih izgub. Vsaka občina plačuje v proračunski sklad 30% sredstev od amortizacije
skupnih objektov na nivoju posamezne občine.

160399-9- Primarni in sekundarni vodi- proračunski sklad

38.731,00 €

Sredstva na postavki se na podlagi 5. člena Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih na sistemu C,
zagotavljajo za investicijsko vzdrževanje primarnih in sekundarnih vodov, z namenom odkrivanja in
zmanjševanja vodnih izgub. Vsaka občina plačuje v proračunski sklad 20% sredstev od amortizacije
primarnih in sekundarnih vodov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
160311 – Medgeneracijski park za aktivno sprostitev

34.786,42 €

V sklopu projekta je bil v letu 2019 vzpostavljen medgeneracijski park za aktivno sprostitev otrok in
starejših. Njegova postavitev je bila načrtovana na obstoječem dotrajanem igrišču za otroke, ki se nahaja v
centru blokovskega naselja v Gornji Radgoni.
V sklopu vzpostavitve parka so bili najprej odstranjeni dotrajani rekviziti, sledila je priprava prostora s
poglobitvami in ureditvijo primernih podlag za zagotavljanje varnosti uporabnikom parka in postavitev
novih rekvizitov/igral, ki so namenjeni vadbi in razgibavanju otrok in starejših.

160313 – Najem drsališča

26.000,00 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za najem in delovanje drsališča, ki je obratovalo v zimski sezoni
2019/2020.

160399 - Mestni park

45.000,00 €

Postavka zajema stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, storitev komunikacij in tekočega
vzdrževanja mestnega parka ter fontane.

16039004 – Praznično urejanje naselij

10.000,00€

160309 – Praznična okrasitev naselij

10.000,00 €

Sredstva iz te postavke so namenjena za praznično novoletno okrasitev javne razsvetljave v mestu Gor.
Radgona ter naseljih Črešnjevci, Spodnji Ivanjci, Negova, Spodnja Ščavnica in Mele. Zaradi dotrajanosti
obstoječih bo nabavljeno tudi določeno število novih okraskov.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
160399 -4 Sofinanciranje malih čistilnih naprav
V letu 2020 se na postavki zagotavljajo sredstva za sofinanciranje malih čistilnih naprav.
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20.000 €

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

70.000,00 €

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.)

160542 – Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini

55.800,00 €

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.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju
160590 – Stroški upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov

55.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Stanovanjski zakon
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, d.o.o. in
podjetju FISA d.o.o. in sicer na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš,
stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Gornja Radgona.

16069001- Urejanje občinskih zemljišč
160602 – Vzdrževanje zelenih javnih površin

110.000,00 €

Vzdrževanje zelenih javnih površin zajema predvsem 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 in po potrebi podiranje drevja, grabljanje listja in odstranjevanje vejevja,
izobešanje in snemanje zastav, vzdrževanje klopi ipd.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
170209- Izgradnja centra za krepitev zdravja

775.607,00 €

Izgradnja centra za krepitev zdravja je uradno ime projekta za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu v
Gornji Radgoni za namene nadgradnje in razvoja preventivnih programov in njihovega izvajanja v
primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih ter izvajanja primarne zdravstvene dejavnosti. Z
investicijo bi pridobili prostore za dispanzer za medicino dela, prometa in športa, oftalmološko ambulanto,
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ambulanto otroško šolskega dispanzerja, tri referenčne ambulante, prostor za kliničnega psihologa in
logopeda ter večnamenski prostor, namenjen za predavanja in delavnice.
Z izvedbo prizidave se zagotavlja izboljšanje kakovosti storitev, dostopnosti in enakih možnosti za
zdravljenje vseh prebivalcev občine in ostalih pacientov, ki koristijo storitve že obstoječega
Zdravstvenega doma Gornja Radgona. namen projekta je zgraditi prizidavo k obstoječem objektu, za
potrebe izvajanja dejavnosti Zdravstvenega doma. Objekt bo etažnosti K+P+1.
Občina Gornja Radgona v projektu nastopa kot vodilni partner, ki prevzema in poravnava obveznosti tudi
v imenu in za tuj račun (Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Občine Apače, Občine Radenci in Zdravstvenega
doma Gornja Radgona). Zapisano pomeni, da nam ostali sofinancerji sproti nakazujejo svoj delež
investicije, kar je planirano in se evidentira na prihodkovni strani proračuna.

17069001 – Nujno zdravstveno varstvo
170206 –Vzdrževanje defibrilatorjev

2.000,00 €

Vzdrževanje avtomatskih zunanjih defibrilatorjev obsega sofinanciranje električne energije, servisiranje in
morebitno nabavo elektrod ter baterij. Defibrilatorji ZOLL, AED PLUS s prenosno torbico in omarico za
defibrilator AED, so nameščeni na Območju Občine Gornja Radgona in sicer v Gasilskem domu
Ivanjševci ob Ščavnici, Trgovina FEHR Negova, vaška kapela v Radvencih, Gasilski dom Spodnja
Ščavnica, Krajevna skupnost Gornja Radgona, SKB Banka Gornja Radgona in Gasilski dom Gornja
Radgona.

170602 –Izvedba cepljenja za dečke 6. razredov osnovne šole

5.000,00 €

Sredstva na postavki se namenjajo za financiranje izvedbe cepljenja dečkov 6. razredov osnovne šole proti
humanim papilo virusom.

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

95.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Občina Gornja Radgona 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) krije 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 240 občanov po ceni 32,43 EUR.

17079002 – Mrliško ogledna služba
170720- Mrliško ogledna služba

8.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
V skladu z 18. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki določa, da
je plačnik stroškov obdukcije občinski organ, pristojen za zdravstvo, ki mora zagotoviti tudi tehnično
pomoč v zvezi z obdukcijo (npr. prenašanje, prevoz in pokop), krije Občina Gornja Radgona za svoje
občane stroške pregledov in obdukcij ter prevoz na le-to.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo
180305 – JZ Knjižnica Gornja Radgona

120.225,00€

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,
˗ materialne stroške delovanja zavoda (sredstva za objekt in splošne stroške),
˗ nabavo knjižnega gradiva.
Sredstva se javnemu zavodu nakazujejo na podlagi izstavljenih zahtevkov zavoda,do višine vrednosti
proračunske postavke.
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18039002 – Umetniški programi
180390 – Zavod za kulturo, turizem in promocijo

284.540,97 €

V proračunu 2020 zagotavljamo javnemu zavodu KULTPROTUR sredstva za plače, sredstva za nabavo
blaga in storitev ter investicijske odhodke v naslednjih višinah :
˗ plače redno zaposlenih – 153.540,97 eur,
˗ stroški blaga in storitev- 61.000,00 eur,
˗ prireditve – 50.000,00 eur in
˗ investicijski odhodki- 20.000,00 eur.
Za plače namenjamo torej v proračunu znesek v vrednosti 153.540,97 eur in z njim pokrivamo stroške
osnovnih plač, stroške sejnin, stroške regresa za dopust in prehrano, povračila stroškov prevoza na delo,
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalca za socialno varnost.
Kar se tiče materialnih stroškov, ti zajemajo stroške pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne
literature, stroške telefona, poštne stroške, čistila, stroške vode in komunalnih storitev, elektrike,
reprezentance in stroške ogrevanja, stroške varstva pri delu, stroške ostalih storitev (zavarovalne premije,
pleskanje, manjša vzdrževalna dela), stroške vzdrževanja internetnih aplikacij, stroške vzdrževanja
računalnikov, stroške izobraževanj in seminarjev in izdatke za službena potovanja.
Z investicijskim transferjem omogočamo JZ KULTPROTUR nabavo opreme.

18039003 - Ljubiteljska kultura
180330 - Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

9.500,00 €

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) dodatno zaposlene delavke na območni izpostavi v Gornji Radgoni.

180331 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

30.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini
Gornja Radgona, se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju
kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin :
˗ redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, lutkovna,
literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in druga umetnost, ki se izvaja v okviru
programov kulturnih društev;
˗ spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje
avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
˗ kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin
na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
˗ izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in
izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
˗ sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično
izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, oprema kulturnim društvom.
Upravičenci do sofinanciranja so društva in zveze, registrirane za izvajanje programov na področju kulture
oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje nalog s področja kulture ter
neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri
ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.
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180333 - Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

8.500,00€

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.

18039005 – Drugi programi v kulturi
180343- Sofinanciranje javnih prireditev (javni razpis)

5.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev in drugih aktivnosti, ki narekujejo promocijo
občine Gornja Radgona
Iz postavke se bodo na podlagi pravilnika in javnega razpisa sofinancirale prireditve in druge aktivnosti, ki
bodo narekovale promocijo občine Gornja Radgona.

18049001 - Programi veteranskih organizacij
180461 - Sofinanciranje programov veteranskih organizacij

8.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 82, z dne 1. 10. 2013)
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona, se vsako leto objavi
javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva,
veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ter stroškov delovanja upokojenskih društev,
veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:
o vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom;
o vključujejo prostovoljno delo;
o vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;
o vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;
o vključujejo obujanje tradicije;
o vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja;
o vključujejo strokovno vzgojo članov;
o vključujejo skrb za lastno zdravje;
o vključujejo programe druženj;
o spodbujajo k strpnosti, nenasilju;
o spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost.

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

7.000,00 €

Občina Gornja Radgona bo na podlagi sklenjenih letnih pogodb, tudi v letu 2020 sofinancirala druge
posebne skupine (Ustanova dr. Šiftarja- fundacija, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
Društvo prijateljev mladine Gornja Radgona).

180463 Sofinanciranje programov in stroškov delovanja upokojenskih društev

8.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 82, z dne 1. 10. 2013)
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.
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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona, se vsako leto objavi
javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva,
veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ter stroškov delovanja upokojenskih društev,
veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev ter, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:
o vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom;
o vključujejo prostovoljno delo;
o vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;
o vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;
o vključujejo obujanje tradicije;
o vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja;
o vključujejo strokovno vzgojo članov;
o vključujejo skrb za lastno zdravje;
o vključujejo programe druženj;
o spodbujajo k strpnosti, nenasilju;
o spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost.

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

100.000 €

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)
Na podlagi Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona, se
vsako leto objavi javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa v Občini Gornja Radgona.
Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
Cilj sofinanciranja je med drugim tudi spodbujanje zdravega načina življenja prebivalstva tako skozi
programe športne rekreacije, kakor tudi skozi programe kakovostnega športa. Javni razpis pa določen del
sredstev namenja tudi vrhunskemu športu, izobraževanju ter izpopolnjevanju strokovnih kadrov v športu,
kakor tudi dolgoletnim športnim prireditvam v občini.

180563 - Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate

76.000,00 €

Občina Gornja Radgona v okviru te postavke vzdržuje TŠC Trate, ki obsega cca 9,6 ha naslednjih površin:
dve igrišči za veliki nogomet, dve igrišči za mali nogomet, igrišče z umetno travo, igrišče za odbojko na
mivki, igrišče za odbojko na umetni travi, tekaška steza, košarkarsko igrišče na asfaltu, igrala za otroke,
skate park, teniška igrišča, v letu 2019 na novo tudi telovadnico na prostem in ostale površine, ki niso
namenjene izključno športu. V okviru kompleksa TŠC Trate se nahaja tudi objekt Stadion. Na navedenih
površinah in v objektu se izvaja čiščenje, košnja, zračenje terena, valjanje, gnojenje, začrtovanje igrišč,
vzdržuje se razsvetljava, namakalni sistemi, igrala, nabavlja in vzdržuje se športna oprema in športni
pripomočki. Površine in objekt uporabljajo klubi in športna društva (nogomet, kickboks, tenis, košarka,
skateanje, tek…), društva in podjetja, skupine rekreacijskega športa in nasploh vsi občani in občanke vseh
starostnih skupin - v skupinah ali individualno). V okviru te postavke se krijejo stroški čistilnega
materiala, stroški varovanja, električne energije, komunalnih storitev in vode, telefonska in internetna
povezava, goriva in maziva za prevozna sredstva (delovne stroje), vzdrževanje in popravila vozil
(delovnih strojev), tekoče vzdrževanje druge opreme (razsvetljava, namakalni sistem), storitve izvajalcu
javne službe oz. strošek dela 3 delavcev in tudi blago za potrebe izvajanja nalog s strani delavcev. Prav
tako se iz te postavke krijejo stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in druge storitve in
manjša vzdrževalna dela. Z ohranjanjem kvalitete površin in objektov posledično občina pridobi več
finančnih sredstev na prihodkovni strani proračuna – z uporabnino (tekme in priprave ostalih klubov).

180575- Kolesarske poti Gornja Radgona

280.623,10 €

Načrtovana gradnja kolesarske povezave za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je predvidena v mestu
Gornja Radgona. Predvidena trasa bo povezala mestno središče oz. območje goste poselitve z industrijsko
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cono Mele, z obeh strani pa se bo navezala na obstoječi kolesarski pas. Namen vzpostavitve kolesarske
povezave je povečanje prevozov na delovna mesta s kolesom. Uzpostavitev kolesarske povezave je
predvidena v 2 fazi. Prva faza, ki bo izvedena v letu 2020, zajema ureditev kolesarskih pasov na Mladinski
ulici in Cest na stadion. Druga faza, ki bo izvedena v letu 2021-2022, zajema ureditev kolesarske steze ob
Partizanski cesti in sicer od križišča Ceste na stadion s Partizansko cesto do krožišča.
Izvedba projekta bo sofinancirana iz evropskih kohezijskih sredstev do leta 2022, v okviru dogovora za
razvoj regij, prednostne naloge 4.4 Spodbujanje mobilnosti.

180580- Kolesarske povezave SV Slovenija

13.869,10 €

Načrtovana gradnja kolesarske povezave za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je predvidena v območju
občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Benedikt, Cerkvenjak,
Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v slovenskih goricah,
Šentilj, Destrnik, Juršinci, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Izvedba projekta za odcep
K2 (občina Gornja Radgona) bo financirana iz sredstev DRSI. V letu 2020 je predvidena priprava
projektne dokumentacije.

180591-Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah
namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine
4.000,00 €
Na predmetni postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje opreme in samih zunanjih športnih
površin v lasti Občine G. Radgona, ki so skozi vse leto brezplačno na voljo vsem občanom Občine Gornja
Radgona.

180592 - Vzdrževanje telovadnice Partizan

26.500,00 €

Sredstva na postavki so zagotovljena za pokrivanje stroškov telovadnice Partizan in so zgolj tekoči stroški
električne energije, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev ter drugi
manjši stroški vzdrževanja. V okviru te postavke se krijejo tudi stroški nakupa športnih rekvizitov in
opreme, ki je dotrajana ali poškodovana.

180597 – Izgradnja večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona

1.442.785,10 €

Za investicijo Energetska sanacija in dograditev večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona je
bila v letu 2019 izdelana celotna projektna dokumentacija (IZP, DGD, PZI) za kar je bil v letu 2018
izvedeno javno naročilo.
V letu 2020 načrtujemo pričeti graditi večnamensko športno dvorano ob Osnovni šoli Gornja Radgona in
dokončati I. fazo projekta, ki pomeni izgradnjo nove večnamenske športne dvorane. Sredstva v višini
1.442.785,10 eur zagotavljamo za gradbena dela, strokovni gradbeni nadzor, izdelavo varnostnega načrta
in koordinacijo za varnost in zdravje pri delu.

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

7.000,00 €

Zakonske in druge pravne podlage :
- Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona (Uradna
objava Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68/11)
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona
objavlja Občina Gornja Radgona vsako leto javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov v Občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov v Občini Gornja Radgona, omogočanje
mladinskega dela in vzbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom
in projektom, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnem vključevanju mladih.
Na razpis se lahko prijavi mladinska organizacija, opredeljena v zakonu, ki ureja javni interes v
mladinskem sektorju (ZJIMS), ki izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu v
skladu z zakonom o društvih in ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov
članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

180593 - Program za mladino- mladinski svet

5.500,00 €

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.
Na postavki prav tako zagotavljamo sredstva za dogodek Športaj s klinko.
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Športaj s Klinko je dogodek, s katerim je Študentsko-mladinski klub Klinka že v letu 2011 želela
spodbuditi mlade k aktivnemu preživljanju prostega časa in jim predstaviti raznolike športne aktivnosti, ki
do tedaj niso bile na voljo v našem okolju. S tem projektom so v prvi vrsti želeli poudariti pomembnost
medsebojnega druženja in sodelovanja. V teh 8. letih so s svojo zagnanostjo in pripravljenostjo ustvarili
dogodek, ki vedno znova pritegne množico ljudi in upraviči svoj naziv »največje tradicionalne ekstremne
prireditve v Pomurju«. Občina Gornja Radgona bo omenjeno prireditev sofinancirala v višini 3.500,00
EUR oz. 20% celotnega projekta.

19 – IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci
190202 – Domači vrtci

1.208.320,00 €

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 proračunskem letu 2020 načrtujemo na odhodkovni strani Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona
stroške, ki se zajemajo v ceno programov in sicer za:
- Stroške dela (BODII, regres za letni dopust, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, KAD,
solidarnostne pomoči),
- 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),
- 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),
- Druge specifične namenske stroške (drugi splošni material, službena obleka in obutev, knjige, CD,
založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, svetovalne storitve,
dnevnice za službena potovanja, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, članarine v domačih
neprofitnih institucijah, najemnine in zakupnine),
- Stroške 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
Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2020 izven ekonomske cene zagotovila sredstva za:
- dodatno strokovno pomoč,
- sodne stroške izterjav
- investicije

190203 – Dejavnost javnih vrtcev- ostali vrtci

100.000,00 €

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.

190209 – Vrtec pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

276.059,00 €

S 01.09.2019 se je k OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova priključila enota Vrtca Manka Golarja v Negovi.
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
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standardi. Sredstva za zgoraj navedene namene zagotavlja občina za starše, ki imajo na njenem območju
stalno prebivališče.
V proračunskem letu 2020 načrtujemo na odhodkovni strani Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona
stroške, ki se zajemajo v ceno programov in sicer za:
- Stroške dela (BODII, regres za letni dopust, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, KAD,
solidarnostne pomoči),
- 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),
- Funkcionalne stroške osnovne dejavnosti (didaktični material, stroški zdravniških pregledov
zaposlenih, stroški zdravstvenih storitev, zdravila, ortopedski pripomočki, sanitetni 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),
- Druge specifične namenske stroške (drugi splošni material, službena obleka in obutev, knjige, CD,
založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, svetovalne storitve,
dnevnice za službena potovanja, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, članarine v domačih
neprofitnih institucijah, najemnine in zakupnine),
- Stroške 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
Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2020 izven ekonomske cene zagotovila sredstva za:
- dodatno strokovno pomoč,
- sodne stroške izterjav
- investicije

190210 – Vrtec Negova – investicija

20.000,00 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za ureditev igralnih površin, zamenjavo dotrajanega igrala in izvedbo
terase za potrebe igralnic za vrtec.

19039001 - Osnovno šolstvo
190301 – Osnovna šola Gornja Radgona

223.596,64 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Osnovni šoli Gornja Radgona zagotavljamo v letu 2020 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, tekoče vzdrževanje in
stroški varstva pri delu) in tako kot v vseh prejšnjih letih, tudi stroške plač iz naslova nadstandardnega
programa.
V letu 2020 zagotavljamo OŠ Gornja Radgona tudi sredstva za investicije v skupni vrednosti 30.000,00
eur.

190302 – OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

144.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova zagotavljamo v letu 2018 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.
V letu 2020 zagotavljamo OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova tudi sredstva za investicije v skupni vrednosti
20.000,00 eur.

190308- Vzdrževanje javnih zavodov

28.700,00 €

Na postavki zagotavljamo sredstva za interventno vzdrževanje javnih zavodov v letu 2020.
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190311- Sofinanciranje projekta SIO 2020

9.500,00 €

Sredstva na postavki se zagotavljajo za omreženje v OŠ Gornja Radgona s podružnico in OŠ dr. Antona
Trstenjaka Negova.

190324- Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok
s posebnimi potrebami dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona

6.787,00 €

Glede na to, da je podružnična šola del OŠ Gornja 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 Gornja Radgona, ki ga
uporablja za svoje delovanje podružnična šola.

19039002 - Glasbeno šolstvo
190303 - Glasbena šola Gornja Radgona

68.838,46 €

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, Občina Gornja
Radgona v višini svojega deleža financiranja (42,89%), iz sredstev lokalne skupnosti, v skladu z normativi
in standardi, Glasbeni šoli Gornja Radgona zagotavlja sredstva za :
o stroške dela (prevoz na delo in z dela) - 16.341,09 eur,
o materialne stroške, nastope in najemnine- 34.826,69 eur in
o investicije (nabava glasbenih inštrumentov)- 17.670,68 eur

190310 – Sofinanciranje ostalih šol

1.000,00 €

V šolskem letu 2019/2020 sofinanciramo materialne stroške za šole, katere obiskujejo učenci, ki imajo
stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona in sicer Waldorfsko šolo Maribor, Zavod Antona Martina
Slomška Maribor.

190343 – Zasebna glasbena šola Maestro

6.660,00 €

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.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
190650 - Regresiranje prevozov učencev

170.000,00 €

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 2020 zagotovila sredstva za plačilo
pogodbenih prevoznikov in sredstva za povračilo potnih stroškov na podlagi izdanih odločb.

190652 – Jelkovanje otrok

10.000,00 €

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2020 zagotovila sredstva za nabavo daril ob praznovanju božiča in
novega leta za predšolske in osnovnošolske otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona.

19069003 – Štipendije
190661–Ustanova dr. Antona Trstenjaka

1.000,00 €

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
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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 2020 zagotovljena sredstva v višini 1.000,00 €.

190662–Nagrade šolajočim

5.000,00 €

Na podlagi Pravilnika o priznanjih in nagradah v Občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in
izjemne dosežke v času izobraževanja se bodo tudi v letu 2020 izplačevale nagrade djjakom in študentom.

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

3.500,00 €

Zakonske in druge pravne podlage :
- Pogodbeno razmerje
Občina Gornja Radgona za svoje občane, na podlagi pogodbe o sofinanciranju varstvenega programa
Varna hiša Pomurja – za ženske in otroke žrtve nasilja, vsako leto sofinancira delovanje varne hiše.

200425 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

13.000,00 €

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.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
200400 - Financiranje družinskega pomočnika

31.581,22 €

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 2020
planiramo sredstva za 3 upravičence.

20049003 - Socialno varstvo starih
200410 - Regresiranje oskrbe v domovih

290.925,51 €

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.

200412 - Pomoč na domu – CSD G. Radgona

80.000,00 €

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 Pomurje, Enota
Gornja Radgona. Storitve te javne službe se financirajo iz cen socialno varstvenih storitev.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
200401 - Subvencioniranje najemnin
Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
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70.000,00 €

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

20.000,00 €

Občina Gornja Radgona bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih
pomoči v občini Gornja Radgona v letu 2020 dodeljevala enkratne denarne pomoči občanom, ki imajo
stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona in ki jim je zaradi trenutne ogroženosti nujno potrebna
finančna pomoč. Občinska denarna pomoč se lahko dodeli enkrat letno in je namenjena nakupu osnovnih
življenjskih potrebščin, obratovalnih stroškov bivanja, doplačila zdravil, stroškov za ureditev minimalnih
standardov bivanja za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer
upravičenca.
Pomoč pri stroških šolanja pomeni nakup šolskih potrebščin, subvencioniranje letovanja otrok in
mladostnikov ter šole v naravi za osnovnošolce in drugi stroški povezani z izobraževanjem otrok in
mladostnikov.
Izredna denarna pomoč je namenjena v izjemnih primerih kot so elementarne oz. naravne nesreče.

200403 - Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih

4.000,00 €

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
200203- Sofinanciranje Materinskega doma v Pomurju

1.700,00€

Svet Pomurske razvojne regije je na 60. redni seji v Murski Soboti, dne 15.01.2016, zavzel stališče in
soglasno sprejel sklep, da podpira vzpostavitev prvega materinskega doma v Pomurju in da Pomurskim
občinam priporoča, da podpišejo izjavo o podpori za prvi materinski dom.

200405- Sofinanciranje večgeneracijskega centra Pomurja (Zavod VITICA)

1.000,00€

Zavod za pomoč družini na domu Vitica Gornja Radgona deluje aktivno od novembra 2014. deluje na
področju storitve socialne oskrbe in storitve 24-urnega varovanja na daljavo. Izvaja program
medgeneracijskega središča z dnevnim centrom aktivnosti, v katerega se dnevno vključuje nezanemarljivo
število občanov Občine Gornja Radgona. Občina za navedeni program zagotavlja brezplačno uporabo
nepremičnine za projekt Večgeneracijski center Pomurja, javnega delavca ter brezplačno uporabo
telovadnice Partizan.

200406- Sofinanciranje dnevnega centra za duševno zdravje IZA (Zavod VITICA) 7.141,49€
Glede na to, da so uporabniki medgeneracijskega središča tudi osebe s težavami v duševnem zdravju,
načrtuje Zavod za pomoč družini na domu Vitica Gornja Radgona v letu 2020 nadaljevati s programom
Dnevnega centra za duševno zdravje.
Na postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje delovanja Dnevnega centra za duševno zdravje v letu
2020.
200407- Sofinanciranje socialno varstvenega programa LUČKA (Zavod VITICA) 578,80 €
Zavod Vitica načrtuje v letu 2020 izvajanje socialno varstvenega programa, ki bo namenjen preprečevanju
in s tem zmanjševanju nasilja nad starejšimi v pomurski regiji. Program bo 80% sofinanciran s strani
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in 20% s strani lokalnih skupnosti (27 občin).

200423 - Sofinanciranje programov RKS OO G. Radgona

24.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pogodbeno razmerje
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 2020 namenjamo sredstva v višini 6.000 eur.
Na podlagi razdelitve Občine Gornja Radgona na Občino Radenci, Občino Sveti Jurij ob Ščavnici in
Občino Apače, so bili določeni deleži sofinanciranja Rdečega križa Slovenije. Občina Gornja Radgona
sofinancira 42,89% sredstev za plačo dveh zaposlenih v višini 18.000,00 eur.
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200427 - Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev

10.000,00 €

Zakonska oz. druge pravne podlage:
- Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona
Na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01 in 26/03), Občina Gornja
Radgona vsako leto objavi javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona.
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona.
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju
socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov
oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
220101 - Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu
65.000,00 €
Za plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu, zagotavljamo višino sredstev v skladu z
obstoječimi amortizacijskimi načrti.

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

80.000,00 €

V vrednosti proračunske rezerve občine sta zajeti:
o proračunska rezerva (50.000,00 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.
o proračunska rezervacija (30.000,00 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

80.976,43 €

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 2020 in v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju, načrtovane plače in drugi izdatki zaposlenim.

060311 – Materialni stroški-medobčinski inšpektorat

19.025,37 €

Materialni stroški za leto 2020 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.
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5001 - KS GORNJA RADGONA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020210 - Stroški plačilnega prometa

25,00 €

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
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
040361 - Dotacije drugim organizacijam

2.000,0 €

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060201 - Materialni stroški

7.585,00 €

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.

060210 - Sejnine članom KS

2.400,00 €

Svet krajevne skupnosti Gornja Radgona šteje deset članov. V postavki so planirane sejnine članom. V
letu 2020 je načrtovanih pet sej sveta KS.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
160301 - Tekoče vzdrževanje pokopališča

52.000,00 €

Krajevna skupnost ureja in vzdržuje pokopališče v Gornji Radgoni. V postavki je planirano tekoče
vzdrževanje pokopališča. Pod tekoče vzdrževanje spada odvoz odpadkov, elektrika za mrliško vežo,
vodarina, košnja trave, zavarovanje objektov in druga dela, ki jih za krajevno skupnost opravlja Vrbnjak
Lidija d.o.o.

160302 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča

70.000,00 €

V letu 2020 se bodo na pokopališču izvajala investicijska dela v skladu s programom del, ki ga bo izdelal
svet krajevne skupnosti.
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5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020211 - Plačila storitev UJP

15,00 €

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
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
040366 - Dotacije drugim organizacijam

1.200,00 €

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060202 - materialni stroški

7.643,00 €

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 €

Svet krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci šteje sedem članov. V postavki so planirane sejnine članom.
V letu 2020 je načrtovanih pet sej sveta KS.
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5003 - KS NEGOVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020212 - Plačila storitev UJP

20,00 €

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
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
040363 - dotacije drugim organizacijam

800,00 €

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060203 - Materialni stroški

4.290,79 €

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

060211 - sejnine članom sveta KS

2.300,00 €

Svet krajevne skupnosti Negova šteje osem članov. V postavki so planirane sejnine članom sveta KS. V
letu 2020 je načrtovanih pet sej sveta KS.

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

7.500,00 €

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

160304 - Investicijsko vzdrževanje pokopališča

19.619,21 €

Pod investicijsko vzdrževanje pokopališča so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališča
in mrliške veže. Sredstva se bodo porabila za ureditev dokumentacije, potrebne za izgradnjo nove mrliške
vežice.
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5004 - KS SPODNJI IVANJCI
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020213 - Stroški plačilnega prometa

13,00 €

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
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
040364 - Dotacije drugim organizacijam

3.230,00 €

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060204 - Materialni stroški

4.278,00 €

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

1.700,00 €

Svet krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci šteje šest članov. V postavki so planirane sejnine članom. V letu
2020 je načrtovanih pet sej sveta KS.
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5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
020214 - Stroški plačilnega prometa

10,00 €

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
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
040365 - Dotacije drugim organizacijam

400,00 €

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
060205 - Materialni stroški

5.022,00 €

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

060213 - Sejnine članom sveta KS

1.800,00 €

Svet krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica šteje šest članov. V postavki so planirane sejnine članom. V
letu 2020 je načrtovanih pet sej sveta KS.
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IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV –
OBRAZLOŽITEV
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 2020 do leta 2023).
NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem
obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje
vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so torej vključeni odhodki, ki odražajo
razvojno politiko občine.
Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v
43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za
uvrstitev projektov v NRP.
NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte
in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
o posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
o letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
o virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge
vire in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.
Investicije, vključene v Načrt razvojnih programov, so podrobneje opisane v posebnem delu proračuna.

Stran 53 od 53

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

Številka: 007-1/2017-U120 (U112)
Datum: 11. 3. 2020

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA
OBČINSKE UPRAVE OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2020, 2021 in 2022
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
IV
I

Število
sistemiziranih
delovnih mest po
veljavnem aktu

Število zasedenih
delovnih mest
31.12.2019

Predvideno število
zasedenih delovnih mest
v letu 2020

Predvideno število
zasedenih
delovnih mest v
letu 2021

Predvideno število
zasedenih
delovnih mest v
letu 2022

1
16
1
8
1
1
28

1
16
0,5
8
0
1
26,5

1
16
0,5
8
1
1
27,5

1
16
0,5
8
1
1
27,5

1
16
0,5
8
1
1
27,5

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.
Ob koncu leta 2019 je bilo v občinski upravi po veljavnem aktu sistemiziranih 28 delovnih mest,
zaposlenih pa je bilo 26,5 javnih uslužbencev.
V kadrovskem načrtu se v letu 2020 predvideva zasedenih 27,5 delovnih mest, v letu 2021 in 2022
prav tako predvideva 27,5 zasedenih delovnih mest. Za predvidene upokojitve javnih uslužbencev v
prihodnjih letih, se predvideva ustrezno nadomeščanje zaposlitev.
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: 410-1/2020
Datum: 30. 1. 2020
Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in drugega
odstavka 9. člena Sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih
razmerjih je pripravljen

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA
OBČIN GORNJA RADGONA, APAČE IN SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
ZA LETO 2020, 2021 in 2022

Z.Š.

1.
2.
3.

DELOVNO MESTO

INŠPEKTOR
OBČINSKI REDAR
OBČINSKI REDAR
SKUPAJ

Tarifni
razred

Število
zaposlenih
konec leta
2019

Predvideno
št.
zaposlenih
v letu 2020

VII
VI
V

1
0
2
3

1
1
1
3

Predvideno Predvideno
št.
št.
zaposlenih zaposlenih
v letu 2021 v letu 2022

1
1
1
3

1
1
1
3

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) 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 VIII. stopnjo izobrazbe, 1 občinski redar s VII. stopnjo izobrazbe ter 1
občinski redar v VI. stopnjo izobrazbe.
Pripravil:
mag. Aleš Potočnik, medobčinski inšpektor

V Gornji Radgoni,

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Številka: 007-5/2018-U120(U108)
Datum: 27. 1. 2020

NAČRT RAVNANJA
S STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2020

VSEBINA
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1

1. Uvod
Pravni temelj za sprejem »Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2020 (v
nadaljevanju: načrt) predstavlja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018, v nadaljevanju: zakon), ki je pričel veljati 10. 3. 2018, ki znotraj le tega
namenja posebno pozornost načelu transparentnosti in javnosti ravnanja s premoženjem lokalnih skupnosti,
kakor tudi države.

2. Splošno
Premoženjsko pravno področje v občini, ki zajema prodaje, nakupe, najeme nepremičnin, tudi ustanavljanje
stavbnih pravic in pogodb o služnostih, pa tudi široko področje ravnanja s stanovanji in objekti, tudi
infrastrukturo, je zelo živa materija in se nenehno zaradi novih pravnih dejstev spreminja. Bodisi da gre za
geodetske odmere cest, stavbnih zemljišč in kmetijskih zemljišč, tudi prenose kmetijskih zemljišč na Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju: sklad) ali prenose stavbnih zemljišč iz sklada na občino
ali gradnjo gospodarske javne infrastrukture kar povzroči spremembe, ki jih je potrebno evidentirati tako v
uradnih bazah podatkov pristojne geodetske uprave kot zemljiške knjige.. Za večino teh postopkov mora
obstajati pravna podlaga v veljavno sprejetem letnem načrtu ravnanja, ki je sestavni del veljavnega proračuna
občine. Tako navedeni načrt predstavlja zelo pomemben dokument, v katerem je potrebno že v začetku leta
predvideti vse aktivnosti občine skozi celo leto, ki so povezane s stvarnim premoženjem občine, da se jih
ustrezno uvrsti v navedeni načrt.

3. Obrazložitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gornja
Radgona
V skladu z določili zakona in uredbe, načrt zajema:
1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (nakupi)
2. Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja (prodaje)
3. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem
4. Načrt najemanja nepremičnega premoženja
5. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem (prodaja)
Zakon podobno ureja nekatera pravila postopkov, ki jih je potrebno pri ravnanju s stvarnim premoženjem
upoštevati:
1. premoženje ki je predmet razpolaganja mora biti pred izvedbo postopka ocenjeno, kadar je posamična
vrednost nepremičnine izkustveno višja ali enaka 20.000,00 EUR, za premičnine pa višja ali enaka od
10.000 EUR. V povezavi z navedenim, se tudi sprejeti Sklep o ceniku za ravnanje s stvarnim
premoženjem v lasti Občine Gornja Radgona do vrednosti ocenjenega premoženja 10.000,00 EUR (v
nadaljevanju: sklep);
2. skupna vrednost poslov, ki predstavljajo izjemo od obvezne vključitve v načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem zaradi spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem občine ali ob nepredvidljivih okoliščinah na trgu, o katerih lahko
odloča župan, ki narekujejo hiter odziv, lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem;
3. v načrt ravnanja je potrebno vnesti vsako ravnanje s premičnim premoženjem, nad vrednost 10.000,00
EUR;
4. kadar je posamezna vrednost nepremičnine nižja od 20.000,00 EUR, gre za prodajo solastniških
deležev, ki so manjši ali enaki 50 %, gre za prodajo solastniških deležev na zasedenih stanovanjih, ki jih
zaseda solastnik ali je pridobitelj pravna oseba javnega prava, se lahko uporabi metoda neposredne
pogodbe. Navedena metoda se lahko uporabi tudi pri najemu, kadar je predviden letni prihodek od
oddaje v najem nepremičnine nižji od 5.000,00 EUR in v nekaterih drugih izjemah, ki jih določa 65.
člen novega zakona.
5. v trenutno veljavni zakonodaji je predpisan rok trajanja najema, ki se lahko sklene za določen čas,
vendar ne dlje kot 5 let ali za nedoločen čas, razen za socialna podjetja, kjer lahko najem traja največ 3
leta;
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6. če se uporabi metoda neposredne pogodbe je potrebno pred sklenitvijo take pogodbe namero o sklenitvi
neposredne pogodbe objaviti na spletni strani lastnika, kjer mora biti objavljena vsaj 20 dni, šele nato se
lahko neposredna pogodba tudi sklene;
7. naročnik cenitve je lastnik oz. upravljalec stvarnega premoženja in na dan sklenitve pravnega posla le ta
ne sme biti starejša od dvanajst mesecev;
8. novi zakon vsebuje tudi podrobnejša določila o ustanavljanju stavbnih pravic na premoženju v lasti
občine, pogojih, o tem da za prodano premoženje pogodba ne sme vsebovati zemljiškoknjižnega
dovolila, dokler celotna kupnina ni poravnana, itd;
9. v zakon je vključeno novo določilo, po katerem mora biti pogodba o pravnem poslu v postopku
pridobivanja ali razpolaganja s stvarnim premoženje, ki je bil začet na podlagi veljavnega letnega načrta
tekočega leta, na podlagi navedenega letnega načrta sklenjena najpozneje do 31. marca prihodnjega leta.
Za začetek postopka pridobivanja ali razpolaganja se šteje objava javne dražbe ali objava javnega
zbiranja ponudb ali objava namere za sklenitev neposredne pogodbe.
V načrtu so pri posameznih nepremičninah v rubriki orientacijske vrednosti nepremičnin, navedene
vrednosti, določene na podlagi izvedene cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke, vrednosti,
določene s strani Geodetske uprave RS, objavljene na njihovi spletni strani PISO ali vrednosti, ocenjene na
podlagi sklepa. V vseh primerih gre za neto vrednosti nepremičnin, katerim je potrebno prišteti še dajatve in
davščine, povezane s prometom nepremičnin, ter stroške izvedbe pravnih poslov v zemljiški knjigi. Davek na
promet nepremičnin, ki predstavljajo kmetijska zemljišča v lasti občine znaša 2 %, za stavbna zemljišča pa
22 %.
Sam načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2020 bo lahko v primeru
potreb predmet sprememb in dopolnitev med letom, saj je na eni strani odvisen od prejetih vlog za nakup,
najem, prodajo, na drugi strani pa od projektov, potreb in včasih tudi nepredvidenih okoliščinah, ki
narekujejo pravni promet z nepremičninami, zato je živa stvar in je lahko predmet večih sprememb in
dopolnitev skozi celotno leto.
Zaradi poenostavitve in odprave birokratskih ovir pri vrednotenju premoženja, ki je predmet ravnanja s
stvarnim premoženjem, je bil na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 23. 3. 2017
sprejet Sklep o ceniku za ravnanje s stvarnim premoženjem v lasti Občine Gornja Radgona do vrednosti
ocenjenega premoženja 10.000,00 EUR (v nadaljevanju: cenik). Za ostale primere se za vsak primer posebej
vodi postopek ugotavljanja vrednosti nepremičnine na podlagi individualnega cenilnega zapisnika. Glede na
novo določilo v novem zakonu, da je cenitev nepremičnega premoženja potrebna v primerih, ko je
posamična vrednost izkustveno višja ali enaka 20.000,00 EUR, je potrebno opraviti cenitev, se v povezavi s
tem določilom dopolnjuje v tem odstavku omenjeni cenik tako, da se cenitve po navedenem sklepu
uporabljajo tudi za vrednotenje nepremičnin do vrednosti ocenjenega premoženja 20.000,00 EUR.

Glede na to, da je načrt za leto 2020 letni načrt, se v njem nahajajo zgolj nakupi, prodaje, najemi
zemljišč, ustanovitve stavbnih pravic, ki so predvidene v tekočem letu, torej letu 2020, ne pa tudi
več realizacija pravnih poslov iz prejšnjega leta, tudi zato ker tega sam zakon ne predpisuje in smo
navedeno vključili zgolj zaradi boljše sledljivosti.

3.1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (nakupi) v letu 2020
Zap.
št.

1.

Katastrska občina

184 G. Radgona

Parc. št.
deli parcel
1127/6,
1127/5,
1164/17,
1156/2,
1164/16,
1167/1,
1167/2,
1167/3,1167/4
1167/5, 1168,
1169, 1167/6,

Okvirna
velikost v
m2

znana po
predhodni
geodetski
odmeri

Opis
nepremičnine

zemljišče za
potrebe ureditve
občinske ceste in
povezave
Črešnjevcitrgovina Lidl

Orient. vrednost
v EUR (cenitev,
GURS, cenik ..)

Znano po cenitvi
in odmeri, cca
30.000,00

cca 15.000,00

Ekonomska
utemeljenost
potreba po
ureditvi
povezovalne
ceste
Črešnjevcitrgovina Lidl
zaradi možnosti
dodatnih
poselitev na
območju
neposredna
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1175, 1176/2,
1176/1
(obvoznica
Črešnjevci do
trgovina LIdl)

pogodba ali
drugo

948/17,
948/18,
948/6 (Švarc),
del 948/7
2.

184 G. Radgona

47

186 Mele

432/6, 473/5,
474/5, 475/2,
432/4, 484/16,
484/12,
484/14, 483/8,
474/5, 474/6,
474/7, 473/4,
473/5, 473/6,
475/2

3.
187 Črešnjevci

103/23
in ostala
potrebna
zemljišča
4.

184 G.Radgona

1217/13,
1217/14,
1217/15

5.

188 Police

584/2

6.

184 Gornja Radgona

del 230/21

7.

184 Gornja Radgona
v fazi realizacije

153/2

8.

211 Spodnji Ivanjci

225/3

9.

184 G. Radgona

66

10.

184 G. Radgona

11.

538/5, 538/6,
538/7, 538/8
deli parcel

184 G. Radgona
186 Mele
186 Mele

410/2 (v)
441/1 (k)
602/2 (k)

192 Plitvički
Vrh
195 Zbigovci
195 Zbigovci
190 Lomanoše
190 Lomanoše 189
Hercegovščak
188 Police
188 Police
188 Police

296/2 (v)
114/2 (v)
114/3 (v)
379 (v)
380 (v)
465/2 (k)
461 (k)
250/7 (v)
475 (v)

delež
398/34458
nakup
zemljišč za
ureditev
ceste v
industrijski
coni Mele
od SKZG
IN SIDG
ter fizičnih
in pravnih
oseb v
izmeri cca
16 ha

gozdno zemljiščeob poti na grad

stavbno zemljišče

cca 3.000,00

cca 500.000,00

neposredna
pogodba

neposredna
pogodba ali
javno zbiranje
ponudb

neposredna
pogodba ali
javno zbiranje
ponudb
neposredna
pogodba

3467
496
47

stavbno zemljišče

8.420,00-GURS

162

stavbno zemljišče
- cesta

900,00

v naravi pločnik

znana po
geodetski odmeri
in cenitvi, okvirno
cca 1.500,00GURS

neposredna
pogodba

1071

27.000,00

neposredna
pogodba

znana po
geodetski
odmeri,
cca 400
m2
stavbno
zemljišče
znana po
geodetski
odmeri
po odmeri
(cela 1187)
354, 99,
24,26

stavbišče kjer se
nahaja vodohran
stavbno zemljišče
cesta

znana po
geodetski odmeri
in cenitvi
brezplačno (1.261
po GURS)
cca 400,00

neposredna
pogodba
prenos iz SKZG
prenos iz KS G.
Radgona
neposredna
pogodba, objava
na oglasni deski

znana po
predhodni
geodetski
odmeri

prečrpališča,
vodohraniurejanje zk stanja
(v-vodno
prečrpališče, kkanalizacijsko
prečrpališče)

znano po cenitvi
oz. po veljavnem
ceniku, cca
20.000,00
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187 Črešnjevci
187 Črešnjevci
187 Črešnjevci
187 Črešnjevci
187 Črešnjevci

486 (v)
74/1 (k)
77/6 (k)
495/1 (v)
537/14 (k)
996/1 (k)

12.

184 Gornja Radgona

del 745/1 in
del 745/2,
782/1, 781,

13.

184 Gornja Radgona

173/126 in
ostale

nezazidano
stavbno
zemljišče,
znana po
predhodni
geodetski
odmeri
funkcional
no
zemljišče k
stanovanjs
kim
blokomparkiršče,
stavbno
zemljišče

14.

184 Gornja Radgona

del 976/15

znana po
geodetski
odmeri

15.

203 Očeslavci

276/8

114 m2

16.

211 Spodnji Ivanjci

783

cca 150

17.

188 Police

21 in 27/9

3606, 339

18.

184 Gornja Radgona

548/7, 548/8,
548/6

19.

184 Gornja Radgona

230/21

626, 111,
455
del 2616 ki
je v naravi
pločnik

odkup od ostalih
občin za potrebe
kolesarske poti

888

zemljišče, na
katerem se nahaja
črpališče, stavbno
zemljišče
kmetijsko
zemljišče s stavbo
kmetijsko
zemljišče

znana po cenitvi

neposredna
pogodba

1.864,80-GURS

neposredna
pogodba

znana po
geodetski odmeri

neposredna
pogodba

1.347,26-GURS
znana po
geodetski odmeri

stavbno zemljišče

znana po cenitvi
in javni dražbi

stavbno zemljišče

znana po cenitvi

stavbno zemljišče

znana po cenitvi
in predhodni
geodetski odmeri

neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba-nakup
od DUTB
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba

V zgornji tabeli se nahajajo nepremičnine, za pridobitev katerih ima Občina Gornja Radgona interes in je
izrazila namero za njihov nakup, saj gre za nepremičnine, ki so vezane na izvajanje nalog ali projektov
lokalne skupnosti, za urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukturnih objektov (pločniki, infrastrukturni
objekti, prečrpališča, vodohrani, ..), ki se zaradi neurejenega stanja še vedno nahajajo na privatnem zemljišču
ali zemljišča, ki so vitalnega pomena za pomembne projekte lokalne skupnosti, kot je ureditev industrijske
cone Mele ali ureditev mestnega središča oz. objektov ob reki Muri. V tabeli so tudi zemljišča, preko katerih
je predvidena povezovalna cesta in možnost obvoza na lokaciji Črešnjevci – Trgovina Lidl.
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se bo tekom leta po potrebi dopolnjeval.

3.2: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (prodaje) v letu 2020
V tabeli 3.2. se nahajajo predvidene prodaje stvarnega premoženja Občine Gornja Radgona v letu 2020,
katerih Občina Gornja Radgona ne potrebuje za opravljanje svojih nalog ali je za njihovo prodajo bil izražen
interes potencialnih kupcev za prodajo.
Zap.
št.

Katastrska
občina

Parc. št.

1.

184 G. Radgona

554/9

2.

184 G. Radgona

del 728/6

Okvirna
velikost v m2
577
52,30

Opis
nepremičnine
stavbno
zemljišče
2-sobno

Orient. vrednost v
EUR (cenitev,
GURS, cenik)
8.000,00
cca 20.000,00

Način prodaje
oz. ekonomska
upravičenost
neposredna
pogodba
javno zbiranje
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3.

184 G. Radgona

Panonska 2,
GR
del 728/6
Panonska 2,
GR

63,20

4.

203 Očeslavci

5.

184 G. Radgona

6.

196 Orehovski
Vrh

7.

184 G. Radgona

8.

184 G. Radgona

del 582/20

9.

184 G. Radgona

434/3,
del 436/4
del 434/7

10.

190 Lomanoše

477

252

11.

208 Negova

629/3

9085

12.

197 Orehovci

del 424/2

cca 250

13.

187 Črešnjevci

del 714/3

59,57

188 Police

565/1

3503

184 G.Radgona

314/11,324

znana bo po
predhodni
geodetski
izmeri

196 Orehovski
Vrh
187 Črešnjevci

del 173

cca 334

775,
774/1,774/3
do 4/5-tine
458/1, 458/2

1910, 2715,
654

184 Gornja
Radgona

del 114/4

39,90

184 Gornja
Radgona

del 371/4

24,50

184 Gornja
Radgona

del 371/4

19,10

184 Gornja
Radgona

del 371/4

19,70

14.

523/8

16.
17.

189 Hercegovščak

cca 5.000,00

45

zemljišče

cca 1.500,00

116, 639

stavbno
zemljišče

cca 9.000,00

12

zemljišče

cca 250

travnik

6.500,00

stavbno
zemljišče

9.000,00

258,
znana po
geodetski
odmeri

1312,1217

18.

19.

20.

21.
22.

cca 20.000,00

travnik

65/16

15.

ponudb

559

del 65/22,
228/2, 228/3

stanovanje št.
105
2-sobno
stanovanje št.
104

stavbno
zemljišče
kmetijsko
zemljišče
stavbno
zemljišče
2-sobno
stanovanje št.
6, Črešnjevci
81
zemljišče
zemljišča, kjer
se nahajajo
garaže
lastnikov
stanovanj in
dostopi
stavbno
zemljišče
stavbišče s
hišo, kmet.in
stavbno zem.
stavbno
zemljišče,
graščina
Rotenturm,
Gornja
Radgona
1-sobno
stanovanje, št.
4, Kerenčičeva
4
1-sobno
stanovanje št.
24, Trg
svobode 6
garsonjera, št.
23, Trg
svobode 6
garsonjera, št.
9, Trg

500,00

6.300,00
8.547-GURS
3.400,00

17.450,00
2.471,00- GURS
znana po cenitvi-še ni
znana površina oz. po
veljavnem ceniku

4.008,00
32.400,00

96.514,54

25.800,00

javno zbiranje
ponudb
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
prodaja
znanemu kupcu
neposredna
pogodba
prodaja
znanemu kupcu
javno zbiranje
ponudb
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba

neposredna
pogodba
javno zbiranje
ponudb, oglasna
deska UE GR
javno zbiranje
ponudb

javno zbiranje
ponudb

cca 22.000,00

javno zbiranje
ponudb

cca 19.000,00

javno zbiranje
ponudb

cca 19.000,00

javno zbiranje
ponudb
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626/1, 626/2,
626/3, 626/4,
626/5, 626/6,
626/8, 626/10,
627/1, 627/2,
627/3, 628/1,
628/2, 628/3,
628/4, 628/5,
628/6

281, 181, 344,
127, 515, 205,
651, 392, 493,
67, 241, 604,
740, 754, 331,
777, 632 –
potrebna
predhodna
geodetska
odmera zaradi
oblikovanja
ustrezne
oblike in
velikosti
parcel

184 Gornja
Radgona

226/17,226/20
226/22,226/23
226/24,227/7
227/8

atriji k
stanovanjem
cca 30-50 m2

stavbno
zemljišče

184 G. Radgona

del 740 s
funkc.zem.

87

184 Gornja
Radgona

67/1, 67/2,
68/10, 69/5,
71, 72, 73 in
del parc. št.
65/24

719, 804, 817,
5172, 960,
412, 240,
1052, 31308

189 Hercegovščak

249/3, 249/2,
251/7,251/6

1170, 2093,
169, 204

2-3 sobno
stanovanje št.
305.E,
Partizanska 39
stavbna
zemljišča na
grajskem
hribu kjer se
nahajajo
vrtovi
stavbno
zemljišče

184 G. Radgona

219/26

848

stavbno
zemljišče

184 G. Radgona

260/4
367/4
1808/1

26, 52

državna cesta

brezplačni prenos

1286

stavbno
zemljišče

15.432,00

189 Hercegovščak

43/12 del
(odmera),
43/17, 44/4

2010, 285,
107,

stavbno
zemljišče

znana po cenitvi oz.
po sprejetem ceniku

188 Police

51/10

1117

76.070,40-GURS

188 Police

1218/1

71

184 G. Radgona

del 619

208 Negova

1336

znana po
predhodni
geodetski
odmeri
514

stanovanjska
stavba s
stavbiščem
stavbno
zemljišče
stavbno
zemljišče

181,00-GURS

neposredna
pogodba

195 Zbigovci

1/4 1/5, 1/6,

640, 7, 42, 68,

delno
kmetijsko,
delno stavbno
zemljišče
kmetijsko

640,00-GURS

na oglasni deski

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

193 Spodnja
Ščavnica

31.

32.
33.

34.

35.
36.

svobode 8
stavbna
zemljišča
predvidena za
gradnjoVelclov vrt

184 Gornja
Radgona

znana po cenitvi in
predhodni geodetski
odmeri in parcelaciji.
Informativna
vrednost parcele v
predvideni izmeri cca
600 m2, cena 1 m2 je
cca 25,00 EUR, kar
za predvidenih 8-9
parcel predstavlja
vrednost med
135.000,00 in
375.000,00 EUR (za
oceno % se uporabi
srednja vrednost
220.000,00 EUR
znana po cenitvi,
informativna
vrednost za parcelo je
1.000,00 EUR, torej
skupaj cca 7.000,00
EUR
cca 25.000,00

933.390,00

14.040,00, 25.116,00,
2.028,00, 2.448,00,
skupaj 43.632,00
cca 19.000,00

60,00
znana po cenitvi oz.
sprejetem ceniku

javno zbiranje
ponudb

neposredna
pogodba

javno zbiranje
ponudb ali
neposredna
pogodba
sklenitev
neposrednih
pogodb za
odkup oz.
eventuelno
najem zemljišč
javno zbiranje
ponudb
neposredna
pogodba ali
javno zbiranje
ponudb
neposredna
pogodba
javno zbiranje
ponudb
javno zbiranje
ponudb oz.
neposredna
pogodba
javno zbiranje
ponudb
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba
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1/3,
82/1, 82/2,
82/4, 82/5,
237, 238, 239
194 Lastomerci

186/1

delež 3/4

196 Orehovski
Vrh
184 Gornja
Radgona
184 Gornja
Radgona

42/2, 42/4

976, 200

del 612

18,08 m2

40.

194 Lastomerci

173/1, 173/3

41.

184 Gornja
Radgona

del 324

stavbno
zemljišče

42.

184 Gornja
Radgona

del 340/4

stavbno
zemljišče

43.

197 Orehovci

368/18solastnina do
¼-tine

stanovanjska
stavba

44.

184 Gornja
Radgona

65/22

45.

184 Gornja
Radgona

650/15, 650/6

37.
38.
39.

del 175/1

stavbno
zemljišče
stavbno
zemljišče,
stavba

stavbno
zemljišče
stavbno
zemljišče,
stavba

zemljišče
2260,784,
504, 452
424stavbno,2503
kmetijsko
zemljišče

upravne enote
1.051,79, 497,46,
319,80, 247,48
1.137,83, 5.088,
30.036
2.110,00-GURS
vse skupaj: 39.018,36

stavbno
zemljišče
stavbno
zemljišče

11.712,00, 2.400,00

cca 300 m2

7.500,00

1007, 266

12.084, 3.192,00GURS

javno zbiranje
ponudb

po sklepu o cenitvi

neposredna
pogodba

po sklepu o cenitvi ali
cenilnem zapisniku

neposredna
pogodba

znano po
geodetski
odmeri
znano po
geodetski
odmeri

434,00 EUR

javno zbiranje
ponudb
neposredna
pogodba
neposredna
pogodba

cca 49,50

po cenilnem
zapisniku

45

po cenilnem
zapisniku

neposredna
pogodba ali
javno zbiranje
ponudb
neposredna
pogodba

86, 20

po cenilnem
zapisniku ali ceniku

neposredna
pogodba

V letu 2020 se predvideva prodaja nepremičnin za katere je bil izkazan interes potencialnih kupcev za nakup
ter so zanje vložili tudi vloge za odkup in teh nepremičnin Občina Gornja Radgona ne potrebuje za
opravljanje svojih dejavnosti. Prav tako so v načrt zajete tudi prodaje stanovanj in zemljišč, bodisi kmetijskih
ali stavbnih zemljišč nedoločenemu krogu potencialnih kupcev ali zaradi usklajevanja dejanskega stanja z
zemljiškoknjižnim.

3.3: Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem oz. podelitev stavbne
pravice v letu 2020
Zap.
št.

Okvirna lokacija

1.

objekt Maistrov trg 2,
Gornja
Radgona,
parc. št. 389 k.o. 184
Gornja Radgona

2.

zemljišče letne terase
poslovnega prostora

Okvirna
velikost v
m2
cca
470
m2

Vrsta
nepremičn
ine
poslovna
stavba

Predvidena sredstva
v EUR najemnina
oz. nadomestilo
cca 8.000,00 do
najemnina 10.000,00
letno

20 m2, 86
m2

stavbno
zemljišče

najemnina cca
3.300,00 EUR letno

Predvide
n čas
trajanja
3 leta-do
2022

do 2020

Ekonomska
utemeljenost
Od
leta
2017
najemniki na podlagi
najemnih
pogodb
plačujejo za uporabo
objekta najemnino in
obratovalne stroške
ter manjša popravila
in to ne predstavlja
stroška
občin
G.Radgona, Sv.Jurij
ob Ščavnici, Apače
in Radenci.
najemnina
kot
prihodek občine za
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3.

4.

5.

6.

in sam prostor, parc.
št. 650/6 in 650/15
k.o.
184
Gornja
Radgona
zemljišče, kjer se
nahaja
poslovni
prostor, parc. št.
650/1 k.o. 184 Gornja
Radgona
zemljišče parc. št.
173/11, 173/12 k.o.
184 Gornja Radgona
zemljišče
265/1
k.o.190 Lomanoše

zemljišče pod vinsko
kletjo

in poslovni
prostor

uporabo
zemljišča

njenega

186 m2,

stavbno
zemljišče

najemnina cca
2.640,00 EUR letno

do 2022

najemnina
kot
prihodek občine za
uporabo
njenega
zemljišča

2853 m2,
1430 m2

stavbno
zemljišče

nadomestilo
17.453,16 EUR letno

do 2034

4283 m2

stavbno
zemljišče

najemnina po ceniku

do 5 let

45 m2

stavbno
zemljišče

nadomestilo po
cenilnem zapisniku

do 10 let

nadomestilo
za
uporabo stavbnega
zemljišča
urejenost zemljišča s
strani najemnika in
najemnina
kot
dohodek občine
nadomestilo
za
zemljišče na katerem
stoji objekt, ki ni v
naši lasti

V tabelo oddaje nepremičnega premoženja v najem pod točko 3.3 morajo biti vključene tiste nepremičnine,
ki bi bile predmet načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v kolikor bi višine najemnin oz. nadomestil za
ustanovitev stavbne pravice za posamezen objekt letno presegle znesek 10.000,00 EUR v letu 2020, lahko pa
so vključene tudi nepremičnine, ki sicer ne presegajo tega zneska.

3.4: Načrt najemanja nepremičnega premoženja
Trenutno Občina Gornja Radgona nima najetih poslovnih ali stanovanjskih prostorov ali drugih nepremičnin,
ki bi jih potrebovala za svojo dejavnost v letu 2020 in bi tudi imele finančne posledice na proračun Občine
Gornja Radgona, zato tabela pod to rubriko ni vnesena.

3.5: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem (prodaja)
Glede na to, da so se v letu 2018 pričeli dogovori o morebitni prodaji širokopasovnega omrežja v Krajevnih
skupnostih Negova, Spodnji Ivanjci in Spodnja Ščavnica, ki glede na obliko premoženja predstavlja
premično premoženje občine, je navedeno ravnanje potrebno prav tako vključiti v načrt za leto 2020, v
kolikor bo do prodaje le tega kot premičnega premoženja, v letu 2020 prišlo. Izgrajenega je bilo cca 102 km
širokopasovnega omrežja, vrednost le tega pa znaša cca 1,500.000,00 EUR. S prodajo le tega, vsekakor šele
po sprejemu proračuna za leto 2020.

4. Zaključek
Premoženje vsakega pravnega ali fizičnega subjekta predstavlja pomembno komponento, kateri je potrebno
namenjati tudi posebno pozornost, saj ima pomemben vpliv na njegov gospodarski in ekonomski položaj.
Tako je prav in je potrebno pri bodočem načrtovanju ravnanja z njim imeti predhodno izdelan jasen in točen
načrt ali program, s katerim se za lastne potrebe kakor tudi v odnosu do javnosti zagotavlja preglednost,
ažurnost, gospodarnost, učinkovitost, racionalnost, ekonomičnost… V kolikor je načrt res pripravljen
premišljeno glede na potrebe in ni izdelan zgolj zaradi zakonske potrebe, je lahko tudi pomemben instrument
lokalne skupnosti.
Na podlagi navedenega načrta se zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv ali zaradi
spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi letnega načrta, določi odstotek
izjem, ki lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti letnega načrta, znotraj katere lahko občina sklepa pravne
posle, ki niso predvideni v veljavnem letnem načrtu. Navedeno določilo je sestavni del odloka o proračunu
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občine. Na podlagi določenih oz. določljivih skupnih vrednosti nepremičnin pri ravnanju s stvarnim
premoženjem občine za leto 2020 (nepremičnine in premičnine), znaša vrednost, znotraj katere lahko občina
sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem letnem načrtu v višini cca 358.198,14 EUR. Celotna
vrednost nepremičnin iz načrta za 2020 znaša cca 1,790.990,72 EUR.
Skrbnik Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2020 je višja svetovalka
Valerija Frangež.
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2020 je sestavni del Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020.
Načrt začne veljati z dnem veljave Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020.

Gornja Radgona, 27. 1. 2020

Pripravila:
Valerija Frangež, univ.dipl.prav.
Višja svetovalka I

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list
RS, 62/2016), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8,
21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US in 32/2016), 35. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in drugi) in 18. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine
Gornja Radgona, na svoji ___. redni seji, dne __________, sprejel
Obrazložitev:
4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ določa, da občina z odlokom predpiše
pokopališki red, v katerem podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. 63. člen
ZPPDej določa, da občine sprejmejo odloke po tem zakonu najpozneje v enem letu od njegove
uveljavitve. V 3. členu Zakona o prekrških /ZP-1/ je določeno, da se lahko prekrški določijo z odlokom
samoupravne lokalne skupnosti.

ODLOK
o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona
I.

Splošne določbe

1. člen
Ta odlok ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter neposredni prenos izvajanja 24-urne
dežurne službe gospodarski družbi na območju občine Gornja Radgona.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil 4. in 63. člena ZPPDej po katerih občina z odlokom
predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti
kot tudi način izvajanja 24-urne dežurne službe.

2. člen
(1) S tem odlokom Občina Gornja Radgona (v nadaljevanju: občina) določa:
− način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
− način izvajanja pogrebne slovesnosti;
− storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem
pokopališču;
− osnovni obseg pogreba;
− način in čas pokopa;
− način pokopa, če je plačnik občina;
− možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
− obratovanje mrliških vežic;
− obseg prve ureditve groba;
− vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
− način oddaje grobov v najem;
− postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in
vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
− zvrsti grobov;
− okvirne tehnične normative za grobove;
− mirovalno dobo za grobove;
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− način določitve cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter
druge pokopališke infrastrukture;
− pogrebno pristojbino, ki jo določi občina za izvedbo pogreba na posameznem
pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
− razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
− evidence upravljavca;
− neposredni prenos v opravljanje 24-urne dežurne službe;
− druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
(2) Prekop umrlih določa ZPPDej.
Obrazložitev:
4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej- v nadaljevanju: zakon/ določa, da
občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje določi izvajanje pogrebne in
pokopališke dejavnosti. S pokopališkim redom se določijo naloge, opravila in ukrepi navedeni v prvem
odstavku tega člena.
Pokopališki red mora zagotavljati enakopravno obravnavo kamnosekov in drugih izvajalcev storitev
na pokopališču.

3. člen
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska
gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo
pogreba, ki se izvajajo na trgu.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
Obrazložitev:
Besedilo tega člena je oblikovano v skladu z določilom 3. člena zakona, ki določa, da pogrebna
dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna
služba. Pogrebna dejavnost je tudi prevoz, priprava in upepelitev pokojnika ter priprava in izvedbo
pogreba, ki se izvajajo na trgu.
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.
26. člen zakona določa, da upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča,
izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter
izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

4. člen
(1) Upravljavec pokopališča Gornja Radgona je Krajevna skupnost Gornja Radgona,
upravljavec pokopališča Negova pa Krajevna skupnost Negova.
(2) Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na pokopališčih zagotavlja občina.
(3) Izvajanje strokovnih nalog, administrativnih in računovodskih nalog pri upravljanju
pokopališč krajevnim skupnostim zagotavlja občinska uprava občine.
(4) Upravljavec pokopališča je dolžan vsako leto pripraviti in na Svetu krajevne skupnosti
sprejeti letni plan upravljanja pokopališča za naslednje leto.
(5) Župan občine lahko pooblasti izvajalca javne službe iz 7. člena tega odloka, da izvaja
storitve grobarjev in storitev pokopališko pogrebnega moštva.
Obrazložitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 27. člena zakona, ki
določa, da je upravljavec pokopališča občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi
organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja
ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi tretjega odstavka 37. člena zakona po katerem
občina mora zagotoviti sredstva za zgraditev ali razširitev pokopališča, pokopaliških objektov in
naprav ter druge pokopališke infrastrukture.
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določb zakona po katerih upravljavec
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pokopališča vodi trajno evidenco o pokojnikih, trajno evidenco grobov, obvešča javnost, izdaja
soglasja za postavitev nagrobnih obeležij in opravlja druga strokovna in računovodska dela. Ker
krajevne skupnosti nimajo zaposlenih javnih uslužbencev te naloge izvaja in zagotavlja občinska
uprava občine.
V četrtem odstavku je določena obveznost krajevne skupnosti, da sprejme letni plan upravljanja
pokopališča na Svetu krajevne skupnosti.
Storitev grobarjev in storitev pogrebnega moštva je po določbi 28. člena zakona naloga upravljavca
pokopališča, ki se lahko prenese v izvajanje usposobljenemu izvajalcu.

5. člen
(1) Na pokopališčih iz 4. člena tega odloka se pokopavajo:
– vsi umrli prebivalci okoliša, za katerega je posamezno pokopališče namenjeno, z izjemo
oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če
tako želijo njihovi svojci,
– osebe, ki so bile rojene v okolišu pokopališča, živele drugod, izrazile pa so željo, da so
pokopane doma,
– neidentificirane osebe, ki so umrle na območju, za katero je pokopališče namenjeno.
(2) Izjemoma se, v soglasju z upravljavcem pokopališča, na teh pokopališčih pokopavajo tudi
umrli iz sosednjih naselij, drugih krajev ali tujci, če je umrli pred smrtjo tako želel oziroma, če
tako želijo svojci umrlega.
Obrazložitev:
Z besedilom je določeno kdo se vse pokopava na pokopališčih.

6. člen
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega
odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški in občinski predpisi s
področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
Obrazložitev:
Z besedilom je določena subsidiarna uporaba določb republiških predpisov s področja izvajanja
pogrebne in pokopališke dejavnosti v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso
posebej urejena v odloku.

II.

24-urna dežurna služba

7. člen
(1) 24-urna dežurna služba (v nadaljevanju: javna služba) obsega vsak prevoz od kraja smrti
do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije
pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih
prostorov izvajalca javne službe.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine je lahko pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 8. člena zakona, ki določa, da 24-urna
dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne
določa drugače.
24-urna dežurna služba, kot pogrebna dejavnost je obvezna občinska gospodarska javna služba (5.
člen zakona. Izvajalec te službe je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene v 7.
členu zakona. Te so:da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, da ima zaposleni najmanj
dve osebi, da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporabljajo izključno v te
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namene, da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika, da ima najmanj eno transportno krsto in da
zagotovi zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki. Tako
določene pogoje mora izvajalec javne službe izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti.

III.

Pogrebna slovesnost

8. člen
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred
upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in
naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem
odlokom. Pogrebna slovesnost se ne organizira, če se skladno z voljo pokojnika ali njegovih
družinskih članov le-ta odkloni.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem
naročnik pogreba, na krajevno običajen način oziroma način, ki ni v nasprotju z moralo.
(5) Pri vseh dejanjih pogrebne slovesnosti so vsi udeleženci dožni upoštevati pieteto do
pokojnika in družine ter se distancirati od verske, rasne ali politične nestrpnosti.
(6) Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na čelu nosilci zastav, verskih simbolov in
praporov, nato nosilci vencev, nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter duhovniki s
spremstvom.
(7) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
Obrazložitev:
Besedilo tega člena je oblikovano v skladu z določilom 14. člena zakona, ki določa, da pogrebna
slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba
oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s pokopališkim redom.
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.

IV.

Pogreb

9. člen
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno
slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 12. člena zakona, ki določa, da osnovni
pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop,
vključno s pogrebno opremo.

IV. 1 Prijava pokopa
10. člen
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne
dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti
listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar
matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
Obrazložitev:
Besedilo tega člena je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 13. člena zakona, ki določa, da
pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga
je izbral naročnik pogreba ali občine.
K prijavi pokopa je potrebno priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena
organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
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IV. 2

Priprava pokojnika

11. člen
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede
izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko
dejavnost.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 10. člena zakona, ki določa, da priprava
pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom.

IV. 3 Minimalna pogrebna slovesnost
12. člen
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo obsega prevoz ali
prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 14. člena zakona, ki določa, da
minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma
upepeljevalnice do mesta pokopa.

IV. 4 Pokop
13. člen
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih
ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način,
določen s tem odlokom.
(2) Pokop se praviloma opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros
pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Zunaj pokopališča se pokop opravi le na podlagi soglasja občinske uprave. Občinska
uprava o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper
sklep občinske uprave ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 15. člena zakona, ki določa, da pokop obsega dejanja, ki
omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali
raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s pokopališkim redom.
Pokop se praviloma opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela ali
posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
Pri tem je potrebno upoštevati določbo 18. člena zakona, ki določa, da se pokopi izven pokopališča
opravijo le na podlagi soglasja občinske uprave. Občinska uprava o raztrosu pepela oziroma pokopu
zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je
upravni spor.

V.

Način in čas pokopa

14. člen
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
− pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
− pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
− raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj
njega.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka,
ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma
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izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 17. člena zakona, ki določa, da so vrste pokopov:
Ø pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
Ø pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
Ø raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega,
Ø pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v 2. in 3. alineji 1. odstavka 17. člena zakona ni
dovoljeno.
Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba
oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

15. člen
(1) Pokop na pokopališčih Gornja Radgona in Negova se lahko opravi praviloma vsak dan
med 10. in 18. uro.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani
izvajalec pogrebne dejavnosti.
Obrazložitev:
Besedilo 1. odstavka je oblikovano na podlagi določila pete alineje drugega odstavka 4. člena
zakona, ki določa, da se s pokopališkim redom določi način in čas pokopa.
Besedilo 2. odstavka je oblikovano na podlagi določila 2. odstavka 14. člena zakona, ki določa, da čas
in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba
oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

VI.

Način pokopa, če je plačnik občina

16. člen
Če je plačnik pokopa občina se opravi pokop z raztrosom pepela, na željo pokojnika pa se
opravi osnovni poko z žaro ali krsto.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila šeste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki določa,
da občina s pokopališkim redom predpiše način pokopa, če je plačnik občina.
V 13. člena zakona je določeno, da če ni naročnika pogreba, pokop prijavi občina, kjer je imel
pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča,
pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti
zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila
najdena. V drugem odstavku 16. člena zakona je določeno, da mora stroške pogreba poravnati občina,
ki je prijavila pokop, če ni drugega naročnika pogreba.

VII.

Mrliški vežici

17. člen
(1) Na pokopališčih v občini sta mrliški vežici, katerih uporaba je obvezna. Pokojnika se na
območju občine do pokopa ne sme zadrževati v prostorih izven mrliške vežice. Slednje ne
velja za čas pogrebnega obreda v cerkvi.
(2) Mrliška vežica iz prejšnjega odstavka obratuje vsak dan praviloma med 8. uro zjutraj in
20. uro zvečer.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil osme, devete in desete alineje 2. odstavka 4. člena zakona,
ki določa, da se s pokopališkim redom določijo:
Ø ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
Ø obratovanje mrliških vežic.
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39. člen zakona določa, da morajo imeti pokopališča, ki so v mestu, mrliške vežice. Občina mora s
svojim aktom določiti kraje, kjer je na pokopališčih predpisana uporaba mrliške vežice. Če
pokopališče nima mrliške vežice, se lahko namesto vežice uporabi hiša z največ dvema stanovanjema,
pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško pregledniški službi. V krajih, kjer je mrliška vežica,
ni dovoljeno, da je pokojnik do pogreba doma.

VIII.

Prva ureditev groba

18. člen
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame, ki se izvede v roku največ dveh ur
po pogrebu ter odvoz odvečne zemlje in uvelega cvetja na odlagališče, ki se izvede v roku
največ petih dneh po pogrebu.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 11. alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki določa, da
se s pokopališkim redom določi obseg prve ureditve groba. Na tem mestu moramo opomniti še na
določilo tretjega odstavka 28. člena zakona, ki določa, da storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje
grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na
odlagališče ter prekop posmrtnih ostankov.

IX.

Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču

19. člen
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
− skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
− oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
− določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba
oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
− vodi evidenco o grobovih in pokopih;
− organizira in nadzira dela na pokopališču;
− skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
− skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
− zagotavlja električni priključek uporabnikom in izvajalcem del (slednjim proti plačilu) ;
− zagotavlja uporabnost vozičkov za prevoz krste in vencev;
− zagotavlja ogrevanja mrliške vežice v zimskem času;
− nudi malo kuhinjo;
− zagotavlja čiščenja snega na poti od vežice do groba pokojnika;
− zagotavlja ozvočenja govornika;
− zagotavlja praznjenje zabojnikov za odpadke.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 12. alineje 2. odstavka 4. člena zakona, ki določa, da se s
pokopališkim redom določi vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču.

20. člen
Na pokopališču v občini ni dovoljeno:
− nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih
oziroma prostorih za grobove;
− odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
− odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke posode za odpadke;
− onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali
nasadov;
− vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
− odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju
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pokopališča;
− opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino strugarskih in drugih del v času

napovedane pogrebne svečanosti;
− uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter

službenih vozil upravljavca pokopališča ter vozil izvajalca kamnoseških, vrtnarskih ali
drugih del;
− nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil
upravljavca;
− odlaganje gradbenih odpadkov, ki nastajajo pri izvajanju kamnoseških in drugih del v
zabojnike za odlaganje odpadkov, ki nastajajo na pokopališču.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila dvanajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki
določa, da se s pokopališkim redom določi vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču.

X.

Način oddaje grobov v najem

21. člen
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem
odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem
upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti
najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z
upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob
pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti
naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila trinajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki
določa, da se s pokopališkim redom določi način oddaje grobov v najem.
V skladu z navedenim je besedilo 21. člena oblikovano na podlagi določil 29. in 30. člena zakona, ki
določa, da grob odda v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s
predpisi občine in pokopališkim redom, da je najemnik groba lahko samo ena pravna ali fizična oseba
ter da če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem
upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno
pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 30. člena zakona, ki
določa, da lahko ob pisnem soglasju naročnika pogreba namesto njega najemno pogodbo z
upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem
soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v
skladu z drugim odstavkom 30. člena zakona.

22. člen
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
− osebe najemnega razmerja;
− čas najema;
− vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
− osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
− obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
− ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
Obrazložitev:
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Besedilo je oblikovano na podlagi določila trinajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki
določa, da se s pokopališkim redom določi način oddaje.

XI.

Posegi v prostor na pokopališču

23. člen
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter
vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca
pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in
drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v
primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči
občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč
upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in
drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča
priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila štirinajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki
določa, da se s pokopališkim redom določi postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču.
V skladu z navedenim je besedilo 23. člena oblikovano na podlagi določil 36. člena zakona, ki določa,
da upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih
nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in odlokom občine. Objekti, ki so
kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejaj v skladu s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine.
Nadalje 36. člena zakona določa, da mora upravljavec pokopališča izdati soglasje v treh dneh od
prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O
zavrnitvi soglasja pa odloči pristojni občinski organ v 15 dneh. Odločitev pristojnega občinskega
organa je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
Peti odstavek 36. člena zakona določa, da mora izvajalec za druga dela na območju pokopališča
(klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) pri
upravljavcu priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.

XII.

Grobovi

24. člen
Na pokopališčih občine so naslednje zvrsti grobov in prostorov za prostor:
− enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor,vrstni grobovi in grobnice,
− grobišča, kostnice in skupna grobišča,
− žarni grobovi,
− prostor za anonimne pokope,
− prostor za raztros pepela.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila petnajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona,ki
določa, da se s pokopališkim redom določijo zvrsti grobov.
V skladu z navedenim je besedilo oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 41. člena zakona ,
ki določa, da so na pokopališčih lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
Ø enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice,
Ø grobišča, kostnice in skupna grobišča,
Ø žarni grobovi,
Ø prostor za anonimne pokope,
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Ø prostor za raztros pepela.

XIII.

Okvirni tehnični normativi za grobove

25. člen
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se
pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni. Talni enojni grobovi so globoki
najmanj 1,8 m. Širina enojnega groba je do vključno 1 m, dolžina pa 2,4 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu.
V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki najmanj 1,8
m. Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina pa 2,4 m.
(3) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo
otroške krste in žare.
(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega
prostora.
(5) Vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug do drugega ter oblikovani in urejeni po
enotnih merilih. V njih se pokojniki pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu.
(6) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se
polaga ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in
žare. Novih grobnic ni dovoljeno graditi.
(7) Višina nagrobnika ali spomenika je lahko največ 1,5 m, širina pa mora biti primerna
grobnemu prostoru.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila šestnajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona,ki
določa, da se s pokopališkim redom določijo okvirni tehnični normativi za grobove.
Zakon v členih 42., 43., 44., 45., 46.,47., 48. in 49. definira (določa) enojne, dvojne in otroške grobove
ter povečani grobni prostor, vrstne grobove, grobnice in žarne grobove.

26. člen
(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Talni žarni grob je globok 0,7 m in širok do 1 m. Dolžina žarnega groba je do 1,2 m. Talni
žarni grob se lahko poglobi za 0,3 m za nove žare.
(3) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila šestnajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki
določa, da se s pokopališkim redom določijo okvirni tehnični normativi za grobove.
Ob navedenem moramo opomniti še na določilo 48. člena zakona, ki določa, da so žarni grobovi talni
in zidani. V žarne grobove se pokopavajo le žare.

27. člen
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu.
Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let, kadar se ilovnata zemlja za zasip meša s peskom
v razmerju vsaj 1:1 v korist peska. Kadar se za zasip uporablja ilovnata zemlja, se mirovalna
doba podaljša na 25 let.
(2) Mirovalna doba sme biti izjemoma krajša od desetih let, kadar je grobna jama predhodno
poglobljena in kadar nad spodnjo krsto ostane vsaj 0,1 m zemlje, zgornja plast zemljine pa je
visoka najmanj 1,5 m.
(3) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme
opraviti po preteku mirovalne dobe.
Obrazložitev:
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Besedilo je oblikovano na podlagi določila sedemnajste alineje drugega odstavka 4. člena zakona, ki
določa, da se s pokopališkim redom določi mirovalna doba za grobove. Pri tem bi omenili določbo 22.
člena zakona, ki določa, da se sme prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil
kdo pokopan, opraviti po preteku mirovalne dobe. Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih
let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče. Za pokop z žaro
navedeno ne velja.

XIV. Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških
pokopališke infrastrukture ter pogrebne pristojbine

objektov

in

naprav,

druge

28. člen
Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture
plačujejo uporabniki oziroma najemniki uporabnino, izvajalec pogreba pa pogrebno
pristojbino po ceniku, ki ga potrjuje občinski svet na obrazložen predlog upravljavca
pokopališča. Potrjen cenik mora biti javno objavljen in dostopen.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila osemnajste in devetnajste alineje drugega odstavka 4.
člena zakona, ki določa, da se s pokopališkim redom določi enotni cenik uporabe pokopališča,
pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture kot tudi višino pogrebne
pristojbine.

XV. Izvajanje 24-urne dežurne službe
29. člen
S tem odlokom se neposredno prenese v izvajanje 24-urna dežurna služba v Občini Gornja
Radgona na gospodarsko družbo Lidija Vrbnjak, podjetje za pogrebništvo, urejanje okolja,
gostinstvo d.o.o., Trate 23, 9250 Gornja Radgona, na osnovi njene zainteresiranosti in
dosedanjega solidnega in kvalitetnega opravljanja nalog na področju pogrebne in pokopališke
dejavnosti v občini (koncesionar).
Obrazložitev:
24-urna dežurna služba, kot pogrebna dejavnost je obvezna občinska gospodarska javna služba (5.
člen zakona. Izvajalec te službe je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene v 7.
členu zakona. Te so:da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, da ima zaposleni najmanj
dve osebi, da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporabljajo izključno v te
namene, da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika, da ima najmanj eno transportno krsto in da
zagotovi zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki. Tako
določene pogoje mora izvajalec javne službe izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti.
Glede na navedeno v obrazložitvi tega člena, je najbolj smotrno, da je izvajalec 24-dežurne službe na
območju občine kot koncesionar dolgoletni izvajalec pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini
Gornja Radgona podjetje Lidija Vrbnjak, podjetje za pogrebništvo, urejanje okolja, gostinstvo d.o.o.,
Trate 23, 9250 Gornja Radgona, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje saj krajevni skupnosti kot
upravljavca pokopališč in tudi Komunala Radgona, javno podjetje ne izpolnjujejo predpisanih
pogojev.
Zakonska podlaga za prenos izvajanja omenjene GJS je dana v 35. členu Zakona o gospodarskih
javnih službah, po katerem lahko lokalna skupnost posamezno gospodarsko javno službo neposredno
prenese zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to
narekuje lokacijska pogojenost ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva. Navedeno je tudi
podkrepljeno s pisnim stališčem Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, z dne 31. 3. 2020.
Vloga o zainteresiranosti za opravljanje navedene javne službe s strani družbe je priloga tega odloka.
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30. člen
(1) Medsebojne pravice in obveznosti med izvajalcem javne službe in občino se uredijo s
pisno pogodbo, ki jo za občino sklene župan.
(2) Pogodba mora vsebovati vse z zakonom in tem odlokom zahtevane pogoje.
(3) Pogodba se sklene za obdobje deset let in jo je možno podaljšati za naslednjih deset let.
(4) Razmerje med izvajalcem in občino preneha zaradi neizpolnjevanja ali kršenja določil
pogodbe. Izvajalec ne more prenest izvajanje javne službe na drugo pravno ali fizično osebo.
Obrazložitev:
Besedilo tega člena ureja medsebojne pravice med izvajalcem javne službe in občino. Pogodba mora
vsebovati vse pogoje, ki jih zahtevata Zakon o gospodarskih javnih službah in ZPPDej.

XVI. Nadzor
31. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinski inšpektorat. Nadzor nad
izvajanjem javne službe opravlja občinska uprava. Izvajalec javne službe je dolžan občinski
upravi na njeno zahtevo kadarkoli posredovati informacije o poslovanju, izvajanju storitev in
omogočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo ter evidence v zvezi z izvajanjem
koncesije. Podatki pridobljeni pri nadzoru so poslovna tajnost.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 50 .a člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/, ki določa, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in
drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje navedenega
nadzorstva se v okviru občinske uprave lahko ustanovi občinska inšpekcija. Inšpekcijsko nadzorstvo
neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.

XVII.

Prekrški

32. člen
(1) Z denarno kaznijo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 17., 20. in 23. člena.
(2) Z denarno kaznijo 300 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, kadar
ravna v nasprotju z določbami 20. ali 23. člena.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z prvim odstavkom 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/, ki določa, da
se lahko prekrški predpišejo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. V skladu z določilom sedmega
odstavka 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ se z odlokom samoupravne lokalne skupnosti lahko
predpiše samo globa v določenem znesku:
Ø za posameznika od 40 do 1.250 EUR ,
Ø za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od
100 do 30.000 EUR,
Ø za pravno osebo od 100 do 75.000 EUR, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do 125.000 EUR ,
Ø za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo podjetnika posameznika oziroma
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in za odgovorno osebo v samoupravni lokalni
skupnosti od 40 do 2.500 EUR.
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XVIII. Prehodne in končne določbe
33. člen
(1) Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe
za grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe.
(2) Po prejemu poziva s strani upravljavca je uporabnik dolžan skleniti najemno pogodbo v
roku enega meseca, v nasprotnem primeru mu pravica do sklenitve najemnega razmerja
preneha.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu za pokopališča na
območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona,
Lendava in Murska Sobota, št. 22/1986 z dne 10.07.1986 in št. 3/1990 z dne 25.01.1990).
Obrazložitev:
Z besedilom je določena klavzula s katero mlajši pravni akt popolnoma razveljavlja starejši pravni
akt.

35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
Številka: 007-7/2017-U102
Datum: _______________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem odloka so določbe 4. člena in 63. člena Zakona o pogrebni in
pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ Uradni list RS, št. 62/16, 3. člen Zakona o prekrških in 35.
člen Zakona o gospodarskih javnih službah.

2. Razlogi za sprejem odloka
Razlog za sprejem odloka je sprejetje Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti /ZPPDej/,
ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. 4. člen Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti /ZPPDej/ določa, da občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem
podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. 63. člen ZPPDej določa, da
občine sprejmejo odloke po tem zakonu najpozneje v enem letu od njegove uveljavitve.

3. Poglavitne rešitve odloka
Odlok predpisuje pokopališki red v katerem je podrobneje določen način izvajanja pogrebne
in pokopališke dejavnosti v Občini Gornja Radgona. Odlok po poglavjih in členih določa:
način izvajanja pogrebne slovesnosti, storitev pokopališko pogrebnega moštva, osnovni obseg
pogreba, način in čas pogreba, način pogreba, če je občina plačnik pogreba, možnosti pogreba
zunaj pokopališča, z določitvijo prostora, obratovanje mrliške vežice, obseg prve ureditve
groba, vzdrževanje reda in čistoče na pokopališču, način oddaje grobov v najem, postavljanje,
spreminjanje in odstranitev spomenikov, obnova spomenikov, zvrsti grobov, okvirne tehnične
normative za grobove, mirovalno dobo za grobove, način določitve cenika uporabe
pokopališča, pokopaliških objektov in naprav, pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina
za izvedbo pogreba ter druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
Odlok ureja tudi način izvajanja 24-urne dežurne službe, ki je po zakonu obvezna občinska
gospodarska javna služba. Izvajanje omenjene javne službe bi na podlagi odloka neposredno
prenesli gospodarski družbi Lidija Vrbnjak, podjetje za pogrebništvo, urejanje okolja,
gostinstvo d.o.o., Trate 23, 9250 Gornja Radgona. Širša obrazložitev je dana pri 29. členu
odloka. Odlok, v skladu s 3. členom Zakona o prekrških določa prekrške za kršitve
posameznih določb odloka.

4. Obrazložitev vsebine odloka
Obrazložitev vsebine odloka je podana pri posameznih členih. Občinski svet Občine Gornja
Radgona je na 21. redni seji, ki je bila 19. 10. 2017 obravnaval predlog odloka in ga v prvi
obravnavi brez razprave sprejel. Zaradi vloženih predlogov in pobud za oceno ustavnosti
nekaterih členov Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti smo z obravnavo odloka
počakali do sprejetja odločbe US.
Na predlog odloka – prva obravnava je takrat imel pripombe Odbor za varstvo okolja,
urejanje prostora in gospodarske javne službe. Pripombe so se nanašale na 8., 17., 23., 25. in
27. člen. Predlagatelj je pripombe upošteval.
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5. Ocena finančnih posledic odloka
Predlagani odlok ne bo imel večjih dodatnih finančnih posledic na proračun občine saj bodo
naloge upravljanja pokopališč izvajali sedaj zaposleni uslužbenci v občinski upravi. Letni
stroški upravljanja pokopališke dejavnosti se bodo pokrivali iz grobnine. Grobnina vključuje
stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog odloka (prva obravnava)
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava). Obravnava predloga
odloka traja 15 dni.
Gornja Radgona, april 2020
Pripravila:
Občinska uprava

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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PREDLOG
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17)
ter 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na ___. redni seji, dne ___________, sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na delu enote urejanja prostora EU 22
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v
zbirki prostorskih aktov 1346, ki se nanaša na zemljišče s parcelno številko 638/6, k.o. 208
Negova, v Občini Gornja Radgona, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona 3/2015 in 6/2017-popravek)
nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) EU 22 in je po osnovni
namenski rabi prostora (ONRP) opredeljeno kot stavbno zemljišče in kmetijsko zemljišče, po
podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) pa kot površine razpršene poselitve in druga
kmetijska zemljišča.
2. člen
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči razširitev obstoječega stavbnega
zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako A, katere velikost je
4.733 m2) za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona 3/2015 in
6/2017-popravek), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja
velikost in obliko. Grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja
stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve.
3. člen
V skladu z osmim odstavkom 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS,
št. 61/17) se sprejet sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu in evidentira v
prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
Občina podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Gornja Radgona in Ministrstvu za
okolje in prostor.
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih
zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem
prikazu namenske rabe prostora.
V skladu s četrtim odstavkom 133. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS,
št. 61/17) Občina vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: ID 1346
Številka: 3500-1/2019-U131
Datum: ____________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

1

OBRAZLOŽITEV
Splošno:
Občina Gornja Radgona je dne. 14. 6. 2019 s strani ga. Irene Lamberger (prej Kačič), prejela
pobudo za izvedbo lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi za gradnjo enostanovanjska hiše na zemljišču s parcelno številko 638/6, k.o. 208 Negova, v Občini Gornja Radgona. Pobudi je bil priložen Elaborat lokacijske preveritve za del
območja urejanja prostora EU 22, ki ga je izdelal TIURB d.o.o., Jezdarska 3, 2000 Maribor.
Namen lokacijske preveritve je preveritev in utemeljitev investicijske namere za gradnjo ter
ustvariti primerno pravno podlago za izvedbo investicijske namere, ki posledično pomeni
povečanje stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, glede na obseg, izvorno določen v
veljavnem OPN.
Osnovni podatki o lokacijski preveritvi:
– namen LP: določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamezni poselitvi (po 128. členu
ZUreP-2);
– identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov (skladno z dopisom
Ministrstva za okolje in prostor št. 35038-96/2019/2-10922-09 z dne, 29. 8. 2019): 1346;
– pobudnik: Irena Lamberger (prej Kačič);
– številka zadeve: 3500-1/2019.
Osnovni podatki o vodenju postopka lokacijski preveritvi:
– podana vloga: 13. 6. 2019;
– prva verzija Elaborata lokacijske preveritve (v nadaljevanju ELP) prejeta: 13. 6. 2019;
– poslan poziv nosilcem urejanja prostora za izdajo mnenj na ELP: 8. 10. 2019;
– prejeta mnenja od nosilcev urejanja prostora: od 16. 8. 2019 do 24. 2. 2019;
– obvestilo sosedom: 16. 3. 2020;
– javna razgrnitev ELP: od 18. 3. do 2. 4. 2020.
– v času razgrnitve lokacijske preveritve ni prišla nobena pobuda.
Prejeta pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora:
– Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa, TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta
38, 2000 Maribor, št. 76912-MB/1580-IV z dne. 13. 8. 2019;
– Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, št. 35100-059/2019U109-M z dne. 20. 8. 2019;
– Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče, št. 244/8-ZŠ z dne. 26. 8.
2019;
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, št. 35038-96/2019/210922-09 z dne. 29. 8. 2019;
– Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, št. 3901-39/2019-2 z dne. 10. 9. 2019;
– Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, št. 13725 II/4 z
dne 15. 10. 2019;
– Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, št.
018-63/2019-05/AR z dne. 13. 10. 2019;
– RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, št.
350-8/2019/103 z dne. 6. 11. 20219;
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000
Ljubljana, št. 35028-3/2019-2 z dne 24. 2. 2020.
Osnovni podatki o Elaboratu lokacijske preveritve:
– Izdelovalec elaborata lokacijske preveritve: TIURB d.o.o., Jezdarska 3, 2000 Maribor;
– Pobudnik/investitor: Irena Lamberger (prej Kačič);
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–
–

številka ELP: 30/2019;
odgovorni prostorski načrtovalec: Branko Čepić, univ. dipl. ing. arh., identifikacijska številka
prostorskega načrtovalca ZAPS 1790 A.

Osnovni podatki o lokaciji:
– pobuda podana za del (600 m2) zemljiške parcele št. 638/6, k.o. 208 Negova
– veljavni prostorski akti na obravnavanem območju: Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona 3/2015);
– obstoječe poselitveno območje v naselju Negova, Občina Gornja Radgona;
– osnovna namenska raba prostora (ONRP), obravnavane zemljiške parcele: stavbno zemljišče
in kmetijsko zemljišče;
– podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), obravnavane zemljiške parcele: površine
razpršene poselitve in druga kmetijska zemljišča.
– Enota urejanja prostora (EUP) EU 22;
Komunalna opremljenost in dostop do javne ceste na obravnavanem območju:
Obstoječa posamična poselitev je ustrezno komunalno opremljena, saj v neposredni bližini
območja potekajo javna infrastrukturna omrežja na katera se zagotovijo priključki, skladno z v
odloku o OPN določenimi pogoji glede priključevanje na GJI in grajeno javno dobro.
Zagotovljeni so:
– neposreden dostop na javno pot (JP606780, odsek 606782, 203360 – Ločki Vrh 65a),
– priključitev na električno omrežje je omogočen, ker obstoječi nizko napetostni kablovod
elektroenergetskega omrežja poteka jugozahodno in jugovzhodno od obravnavanega
območja,
– priključitev na vodovodno omrežje, ki poteka jugovzhodno od obravnavanega območja,
– priključitev na omrežje elektronskih komunikacij in sicer na omrežje telekomunikacij in na
optično širokopasovno omrežje,
– odvajanje komunalnih odpadnih voda se ureja individualno z gradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav ali nepretočnih greznic.
Vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev:
Za načrtovano gradnjo stanovanjskega objekta se načrtuje poseg:
– za katerega po veljavni okoljski zakonodaji ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje,
– ki dopolnjuje obstoječo pozidavo, ne spreminja namembnosti območja in je skladen s pogoji
glede dopustnih objektov in dejavnosti v veljavnem prostorskem aktu občine,
– izven območij varstva vodnih virov, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva
gozdov, varstva površinskih voda in izven večjih kompleksov kmetijskih zemljišč z visokim
pridelovalnim potencialom,
– ob katerem se ne načrtuje drugih posegov, ki bi lahko kumulativno vplivali na poslabšanje
stanja v neposredni okolici ali širše,
– ki ne prinaša tveganje za nastanek okoljskih nesreč ali izrazito povečanje emisij onesnaževal
ali drugih motenj za zdravje, počutje in kakovost življenja ljudi (smrad, vibracije ipd.),
– ki ne bo bistveno vplival na spremembo dejanske rabe zemljišč (ob stanovanjski stavbi se kot
zelene površine urejajo vrtovi in zatravljene površine, ki morajo v skladu z odlokom o OPN
biti avtohtone),
– ki ne bo vplival na zmanjšanje regenerativne sposobnosti naravnih virov na obravnavanem
območju,
– ki se mikrolokacijsko ne načrtuje na erozijsko ogroženo območje (razvidno na opozorilni
karti erozije),
– ki ne bo imel čezmejnih vplivov oz. bodo tudi vplivi na bližnjo okolico zanemarljivi.
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Skladnost načrtovanega posega s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami
Načrtovani poseg je:
– izven območij ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva površinskih voda,
varstva vodnih virov in gozdov;
– izven območij sklenjenih kmetijskih zemljišč na katerih so bile izvedene agrarne operacije ali
imajo visok pridelovalni potencial;
– izven poplavno ogroženih območij;
– z vidika pobočnih masnih premikov, upoštevajoč mikrolokacijsko konfiguracijo terena, je
stabilno območje.
Upoštevanje fizične lastnosti zemljišča
Območje lokacijske preveritve upošteva fizične lastnosti zemljišč na obravnavanem območju, in
sicer se posega:
– izven območij varstva površinskih voda,
– izven območij kompleksnih kmetijskih zemljišč z visokim pridelovalnim potencialom oz.
zemljišč, na katerih so bile izvedene agrarne operacije,
– upoštevajoč stabilnost zemljine in konfiguracijo terena na reliefno uravnano in dostopno
zemljišče,
– na osojno lego, s čimer bodo zagotovljeni pogoji glede osončenosti, kar je pomembno tudi z
vidika zdravja ljudi.
Kratek povzetek predlagane spremembe:
Razširitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamična poselitev po 280. členu ZUreP-2) na
območju podrobnejše namenske rabe prostora (PNRP), z oznako K2. Velikost izvirnega območja
razpršene poselitve (A) je 4.733,4 m2, katero se poveča za 600 m2 in sicer na delu parcele 638/6 v
k.o. 208 - Negova, v Občini Gornja Radgona, katero je v OPN Občine Gornja Radgona
opredeljeno kot kmetijsko zemljišče (K2). Namen razširitve stavbnega zemljišča je gradnja nove
enostanovanjske hiše.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog Sklepa za lokacijsko
preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja
prostora EU 22 obravnava in ga sprejme.

PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa za lokacijsko preveritev za
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora
EU 22, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 638/6, k.o. Negova.

Pripravila:
Vera ŠINKO, univ. dipl. inž. arh., l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Priloga:
− Elaborat lokacijske preveritve
(objavljen kot del gradiva na spletni strani občine)
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Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca

Odgovorni prostorski načrtovalec
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1 UVOD
1.1 Namen in cilj lokacijske preveritve
Predmet lokacijske preveritve je, v skladu s prvo alinejo 127. in 128. členom Zakona o urejanju
prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), v nadaljevanju ZUreP-2, določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi, in sicer se za namen izvajanja gradenj določi natančna oblika in velikost
stavbnega zemljišča na posamični poselitvi. V skladu z 280. členom ZUreP-2, se kot območje
stavbnih zemljišč na posamični poselitvi štejejo površine razpršene poselitve po ZPNačrt, ki so
kot take opredeljene tudi v veljavnem prostorskem aktu občine Gornja Radgona.
Predmetna lokacijska preveritev se nanaša na preveritev možnosti razširitve stavbnega
zemljišča razpršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 600 m² na delu enote urejanja
prostora (v nadaljevanju: EUP) EU 22, opredeljene z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2015), na zemljišču s
parc. št. 638/6, k.o. 208 - Negova, v občini Gornja Radgona.
Namen lokacijske preveritve je preveritev in utemeljitev investicijske namere za gradnjo ter
ustvariti primerno pravno podlago za izvedbo investicijske namere, ki posledično pomeni
povečanje stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, glede na obseg, izvorno določen v
veljavnem OPN.
Cilj lokacijske preveritve je zagotoviti prostorske možnosti za gradnjo stanovanjske stavbe, ki
pomeni dopolnitev/zaokrožitev obstoječe pozidave - stanovanjske gradnje na območju
posamične poselitve, ob hkratnem ohranjanju značilnega poselitvenega, arhitekturnega in
tipološkega vzorca posamične poselitve.

1.2 Območje obravnave
Območje obravnave je zemljišče s parc. št. 638/6, k.o. 208 - Negova, v občini Gornja Radgona
v EUP EU 22. Zemljišča so v veljavnem občinskem prostorskem aktu občine opredeljena delno
kot površine razpršene poselitve delno kot druga kmetijska zemljišča.

Slika 1: Območje obravnave prikazano na DOF in
zemljiškem katastru (vir: https://gis.iobcina.si/, maj
2019)
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Stavbno zemljišče je preozko in ne omogoča izvedbe investicijske namere. Z razširitvijo
obstoječega stavbnega zemljišča proti severozahodu bi bila slednja izvedljiva.
Na pobudo investitorja se za namen izvedbe že opisane gradbene namere skozi postopek
lokacijske preveritve ustvari primerna pravna podlaga, ki omogoča prilagoditev in določitev
natančne oblike ter velikosti, povečanja, območja stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, s
čimer se zagotavljajo pogoji za hitrejšo prilagoditev trenutnim potrebam po prostoru
konkretnemu investitorju z jasno in dodelano investicijsko namero, za posege in ureditve, ki so
okoljsko sprejemljivi, z veljavnimi prostorskimi dokumenti dopuščeni, ob hkratnem ohranjanju
prepoznanih arhitekturnih in tipoloških vzorcev, na komunalno opremljenem območju, z
minimalnimi vplivi na obstoječo posamično poselitev in so skladni tudi z varstvenimi in drugimi
pravnimi režimi.
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2 OPIS OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE
2.1.1 Lega in prikaz območja v širšem prostoru
Obravnavano območje se nahaja v južnem delu občine Gornja Radgona v katastrski občini št.
208 Negova.

Slika 2: Lega območja lokacijske preveritve v širšem
prostoru (vir:
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=R
ADGONA/, maj 2019)

2.1.2 Fizične lastnosti prostora
Obravnavano območje leži po naravnogeografski regionalizaciji, v osrednjem delu Slovenskih
goric, značilnega gričevnatega sveta s pretežno slemenitvijo severozahod – jugovzhod, ki je v
pomembno vplivala tudi na potek vodotokov. Oblikovanosti površja so se prilagodili poselitev,
kmetijska dejavnost in prometna mreža. Povprečen nagib površja na širšem območju predmeta
obravnave, je pretežno med 6 in 12°. Padavin je med 900 in 110 mm na leto, povprečna
temperatura zraka pa med 8 in 10°C.
Značilnost gričevnatega sveta, ki se dviga nad dnom dolin vodotokov, so slabo odporna, slabo
propustna in plazenju podvržena tla. Slovenske gorice so zgrajene iz neogenskih, slabo
sprijetih, usedlin. Na obravnavanem območju prevladujejo lapornata tla. Območje obravnave se
nahaja na vrhu slemena. Relief je raven. Širitev stavbnega zemljišča je načrtovana na z vidika
erozije, stabilna tla. Pri načrtovanem posegu ni pričakovati negativnih vplivov zemljine na
njegovo izvedbo.

4

TIURB d.o.o
Jezdarska ul. 3
2000 MARIBOR
Telefon: +386 (2) 4292754
E-pošta: info@ti-urb.si

Zaradi številnih naravnih dejavnikov in antropogenega delovanja so prsti precej raznolike. Na
obravnavanem območju prevladujejo kisle rjave prsti na nekarbonatnih kamninah, ki z vidika
kmetijske rabe spada med bolj revne prsti, na katerih prevladujejo travniki in pašniki.
Kompleksne in za intenzivno kmetijsko obdelavo primernejše kmetijske površine se pojavljajo v
dolinskem svetu vodotokov, kjer je prst tudi najdebelejša. V dvignjenem svetu, kot je značilnosti
obravnavanega območja, se je poselitev prilagodila zahtevnosti terena. Pozidava in kmetijska
dejavnost sta značilnost osojnih in položnejših leg ter vršnih delov slemen, med tem kot so
strma in prisojna pobočja, pogostoma tudi najbolj plazovita, večinoma porasla z gozdom.
Območje obravnavanega posega leži izven območjih kompleksnih kmetijskih površin in
kvalitetnejših prsti, na položnem terenu na vrhu slemena, ob že obstoječi gradnji.

2.1.3 Namenska in dejanska raba prostora
Z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 3/2015), je za območje, na katerega se nanaša lokacijska preveritev,
opredeljeno:
Osnovna namenska raba prostora - ONRP
Podrobnejša namenska raba prostora - PNRP

-

stavbna zemljišča
kmetijska zemljišča
površine razpršene poselitve
druga kmetijska zemljišča

Slika 3: Izsek iz karte generalizirane podrobnejše
namenske rabe izvedbenega dela Občinskega
prostorskega načrta občine Gornja Radgona (vir:
https://gis.iobcina.si/, maj 2019)
Na podlagi zadnji veljavnih dostopnih podatkov Ministrstva za kmetijsko gozdarstvo in prehrano
je obravnavano območje opredeljeno kot njive in vrtovi in travniške površine.
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Slika 4: Prikaz dejanske rabe zemljišč na območju
obravnave (vir: https://gis.iobcina.si/, maj 2019)

2.1.4 Območja z varstvenimi režimi in ogrožena območja
Ohranjanje narave
Obravnavano območje leži izven območij ohranjanja narave.

Slika 5: Prikaz območij ohranjanja narave (vir:
https://gis.iobcina.si/, maj 2019)
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Varstvo kulturne dediščine
Obravnavano območje leži izven območij varstva kulturne dediščine.
Varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov
Občina še nima določenih trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Po podrobnejši namenski rabi v
prostorskem dokumentu občine so na območju obravnave opredeljena druga kmetijska
zemljišča. Na območju ni določenih GERK-ov (http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/#, maj 2019).
Po dejanski rabi gre za vrtove ter travniške površine. Zemljišče ima ocenjeno boniteto 40 in
talno število 44. Na zemljišču niso bile izvedene agrooperacije za potrebe namakanja in
osuševanja. Območje se nahaja znotraj širše opredeljenega območja z omejenimi dejavniki za
kmetijsko dejavnost, natančneje gre za območja PO t.i. območja s posebnimi omejitvami.
Območje obravnave leži izven območij gozdov z opredeljenimi varstvenimi režimi (varovalni
gozdovi, gozdni rezervati, požarno ogroženi gozdovi). Severno od območja obravnave se
nahajajo požarno ogroženi gozdovi 3. stopnje.

Slika 6: Prikaz varstvenih režimov gozdov (vir:
https://gis.iobcina.si/, maj 2019)
Površinske vode
Območje se nahaja izven območij površinskih voda.
Varstvo vodnih virov
Območje obravnave se nahaja izven vodovarstvenih območij.
Poplavna ogroženost
Obravnavano območje leži izven poplavno ogroženih območij.
Erozijska ogroženost
Obravnavano območje leži na podlagi opozorilne karte erozije na opozorilnem območju
izvajanja običajnih zaščitnih ukrepov.
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Slika 7: Opozorilna karta erozije vir:
https://gis.iobcina.si/, maj 2019)
Potresna ogroženost
Pri gradnji in ureditvah je potrebno upoštevati projektni pospešek tal 0,1 g.
Na podlagi predhodno izdelane in predstavljene analize javno dostopnih, relevantnih prostorskih
podatkov je razvidno, da se območje lokacijske preveritve nahaja večinoma izven območij z
varstvenimi režimi. Območje lokacijske preveritve leži na erozijskem območju običajnih zaščitnih
ukrepov, vendar glede na nameravano gradnjo, ne z vrsto posega in ne velikostjo, ni pričakovati
večjih tveganj ali vplivov na zdravje ljudi oz. povzročitev škode na zemljiščih ali objektih.
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2.1.6 Gospodarska javna infrastruktura
Prometna infrastruktura
Območje obravnave leži severozahodno od kategorizirane občinske ceste, javne poti
JP606780, odsek 606782, 203360 – Ločki Vrh 65a, na katero se območje tudi neposredno
priključuje.

Slika 8: Prikaz prometne infrastrukture na
obravnavanem območju (Vir: https://gis.iobcina.si, maj
2019)
Energetska infrastruktura
Obstoječi nizko napetostni kablovod elektroenergetskega omrežja poteka jugozahodno in
jugovzhodno od obravnavanega območja.

Slika 9: Prikaz energetske infrastrukture na
obravnavanem območju (Vir: https://gis.iobcina.si, maj
2019)
Komunalna infrastruktura
Območje še ni opremljeno z javnim kanalizacijskim omrežjem. Odvajanje komunalne odpadne
vode in padavinske odpadne vode se ureja vzporedno z gradnjo objektov.
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Slika 10: Prikaz opremljenosti s komunalno
infrastrukturo v neposredni bližini obravnavanega
območja, kjer je z modro barvo prikazana vodooskrbna
cev sekundarnega omrežja vodovoda (Vir:
https://gis.iobcina.si, maj 2019)
Elektronske komunikacije
Obstoječi vodi omrežja elektronskih komunikacij potekajo v neposredni bližini območja, s čimer
so zagotovljeni pogoji za navezavo načrtovanega objekta nanje.

Slika 11: Prikaz opremljenosti z omrežjem elektronskih
komunikacij (Vir: https://gis.iobcina.si, maj 2019)

Glede na javno dostopne podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je
zagotovljena navezava potrebne infrastrukture na obstoječe omrežje, ki poteka v neposredni
bližini obravnavanega območja.
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3 PRAVNE PODLAGE
Pravne podlage za sprejem predmetne lokacijske preveritve so:
- 127., 128., 131., 132 in 133. člen ZUreP-2, ki določajo namen, vsebino, postopek,
stroške, posledice in veljavnost lokacijske preveritve,
- 280. člen ZUreP-2, ki opredeljuje uskladitev pojma razpršena poselitev v veljavnih
prostorskih aktih in aktih v pripravi s pojmom posamična poselitev
- Občinski prostorski načrt Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 3/2015).

3.1 ZUreP-2
Veljavna prostorska zakonodaja, natančneje 128. člen ZUreP-2, omogoča, da se ne glede na
postopke sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih načrt preveri investicijska
namera za gradnjo in ustvari primerna pravna podlaga, ki omogoča povečanje ali zmanjšanje
velikosti ali preoblikovanje stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi glede na obseg, ki je kot
izvoren določen v veljavnem OPN.
Na ta način lahko občina omogoči izvedbo določenih gradbenih namer pri posamični poselitvi, ki
niso načrtovane z OPN in se pojavijo kasneje po sprejemu akta, so pomembne z vidika
ohranjanja poseljenosti podeželja ter zagotavljanja ekonomske in socialne varnosti lokalnega
prebivalstva, ter omogočajo hitrejše prilagajanje na potrebe v prostoru in ohranjanje posamične
poselitve.
Lokacijska preveritev se ne more uporabljati za namen manjšega širjenja posamične poselitve,
če v občini ni sprejetega OPN ali prostorskega akta, ki se po prehodnih določbah šteje za OPN
(to je prostorski red občine na podlagi prehodne določbe 110. člena ZPNačrt), ki že določa
avtohtono razpršeno poselitev, ki se šteje kot posamična poselitev.
ZUreP-2 z 280. členom namreč določa, da se površine razpršene poselitve po ZPNačrt, kot so v
OPN določene skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij, že po samem zakonu štejejo kot območje stavbnih zemljišč pri
posamični poselitvi.
Izvorno določen obseg stavbnega zemljišča predstavlja začetno stanje, katerega se ob
zapisanem pogoju lahko poveča ali zmanjša. Pogoj ni vezan na območja zemljiških parcel,
ampak na območje posamične poselitve, določeno v OPN, ki nujno ne sovpada z območji
zemljiških parcel.
Spremembe območja posamične poselitve, ki nastanejo zaradi postopkov LP, se ob naslednjih
spremembah in dopolnitvah ustrezno povzamejo v OPN (3. odstavek 128. člena ZUreP-2).
Občina ob sprejemu odloka o spremembah in dopolnitvah OPN razveljavi tiste LP, ki so bile
povzete v OPN kot nov izvoren obseg posamične poselitve (velja le za namen, ki ga določa
128. člen ZUreP-2).
Če so podatki zaradi različnih kakovosti uporabljenih virov položajno neusklajeni in za potrebe
priprave LP niso dovolj natančni, se priporoča izdelava geodetskega načrta skladno s predpisi,
ki urejajo pripravo geodetskega načrta in po potrebi izboljša ali uredi podatke zemljiškega
katastra v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin.
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3.2 Občinski prostorski načrt
Občina Gornja Radgona ima sprejet Občinski prostorski načrt Občine Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2015), ki za obravnavano območje opredeljuje:
- EUP: EU 22
- PNRP: A - površine razpršene poselitve

Slika 12: Prikaz namenske rabe v OPN občine Gornja
Radgona (vir: https://www.geoprostor.net/piso/,maj
2019)
Na predmetnem območju so v OPN dopustni:
- Vrste objektov: enostanovanjske stavbe – in sicer samo samostojne hiše, kmečke hiše,
podeželske hiše, počitniške hiše in podobne enostanovanjske hiše, od
večstanovanjskih samo dvostanovanjske stavbe;
- Lega objektov: pri umeščanju novih objektov se upošteva tradicionalna zasnova
razporeditve objektov na parceli; nove objekte se locira v obstoječo gradbeno linijo;
pomožne, nezahtevne in enostavne objekte se na celotnem območju občine, locira v
notranjost parcele; pred ali ob osnovni objekt se smejo umeščati nadstrešnice za avto,
garaže, vetrolovi, terase z nadstrešnico in zimski vrtovi, če so grajeni do gradbene linije
obstoječih objektov; v območjih razpršene poselitve, kjer je razvidna gradbena linija, se
objekte umešča v obstoječo gradbeno linijo; v kolikor gradbena linija ni razvidna se
objekte locira prosto v prostor z upoštevanjem terenskih razmer, obstoječih objektov,
osončenosti ter dostopa; stanovanjske objekte se prednostno locira ob cesto, kmetijske
ter nezahtevne in enostavne objekte pa v notranjost parcele;
- Odmiki objektov in naprav od sosednjih parcelnih mej morajo biti 4 m, odmiki
nezahtevnih in enostavnih objektov 1 m, odmiki kmetijsko – gospodarskih objektov pa 5
m oz. tolikšni, da ne bo ovirana ali motena sosednja posest in bo omogočeno redno
vzdrževanje z lastnega zemljišča. Odmik od sosednje parcelne meje je lahko manjši, če
je za to pridobljeno soglasje soseda.
- Velikosti in višina objektov: Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na
velikost parcele in glede na predpisane odmike; Višina stanovanjskih (enostanovanjskih
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-

-

-

in dvostanovanjskih stavb) je do K+P+1 ali do K+P+M nad raščenim terenom; objekti
so lahko podkleteni, višina stanovanjske etaže je do 3 m;
Oblikovanje: na območju podrobnejše namenske rabe prostora z oznako A je tlorisna
oblika objektov pravokotna, v razmerju stranic od 1:1,5 do 1:2, ki je lahko lomljena,
strehe objektov so enakostranične dvokapnice z naklonom 35° – 45°; stavbe, ne glede
na zahtevnost, morajo biti oblikovane v skladu z arhitekturno tipiko območja; pri
projektiranju in pridobitvi gradbenega dovoljenja, se za razjasnitev pojmov upošteva
»Glosar arhitekturne tipologije« in »Arhitekturne krajine in regije Slovenije«, v delih
kamor se uvršča območje občine, ter pojmov iz predpisov, ki urejajo prostor ter graditev
objektov;
Mirujoči promet: enostanovanjske stavbe - 2 PM na objekt;
Parcelacija: velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna od namena, velikosti in
zmogljivosti načrtovanih objektov, tlorisne zasnove in tipologije zazidave. Zagotovljene
morajo biti površine za odprte bivalne površine in za spremljajoče dejavnosti (npr.
parkirišča, manipulativne in intervencijske površine); za samostojne stanovanjske
objekte širina novih parcel ne sme biti ožja od 14 m, razen če gre za strnjeno zazidavo;
priključevanje na GJI in grajeno javno dobro: stavbno zemljišče je komunalno
opremljeno, kadar so zagotovljeni priključki na najmanj naslednjo gospodarsko javno
infrastrukturo: vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje
in dovoz na javno cesto; komunalna opremljenost stavbnega zemljišča lahko poleg
navedenih priključkov vsebuje tudi priključke na druge infrastrukturne objekte in
naprave; na območjih, kjer občina ne načrtuje komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč, si komunalno opremljenost stavbnega zemljišča lahko zagotovi investitor sam;

13

TIURB d.o.o
Jezdarska ul. 3
2000 MARIBOR
Telefon: +386 (2) 4292754
E-pošta: info@ti-urb.si

4 DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA POSAMIČNE
POSELITVE

4.1 Izvorno območje lokacijske preveritve
Izvorno območje lokacijske preveritve predstavlja stavbno zemljišče razpršene poselitve (pNRP
2
= A) v EUP EU 22, s površino 4.733,4 m .
V skladu z 280. členom ZUreP-2 se kot območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi štejejo
površine razpršene poselitve, ki so bile kot take določene po ZPNačrt v veljavnem prostorskem
aktu občine Gornja Radgona. V nadaljevanju se uporablja enoten izraz – posamična poselitev.
Iz navedenega izhaja, da se območje razpršene poselitve določene v OPN Občine Gornja šteje
kot območje posamične poselitve (tudi v nadaljevanju), in posledično lahko določi kot izvorno
območje za lokacijsko preveritev.

Slika 13: Prikaz izvornega območja lokacijske
preveritve na zemljiško katastrskem prikazu

4.2 Opis predlagane spremembe območja posamične poselitve
Z lokacijsko preveritvijo se predlaga povečanje obsega stavbnega zemljišča posamične
poselitve zaradi zagotavlja ustreznih prostorskih pogojev za postavitev enostanovanjske stavbe.
Obseg stavbnega zemljišča se v skladu z določili ZUreP-2 ne sme povečati za več kot 20%
glede na izvorno določen obseg, povečanje pa hkrati ne sme preseči 600 m².
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Investicijska namera se nanaša na gradnjo stanovanjske stavbe s pripadajočo ureditvijo. Glede
na obstoječe stavbno zemljišče je ocenjena potreba po dodatnih 600 m² za potrebe oblikovanja
ustrezne gradbene parcele za enodružinsko stanovanjsko stavbo. Maksimalnih 20% površine
2
izvorno določenega stavbnega zemljišča predstavlja 946,68 m . Zakonsko je določeno, da se
2
izvorno območje posamične poselitve lahko poveča za največ 600 m , kar se uporabi tudi za
namen predmetne lokacijske preveritve (v nadaljevanju LP).
Površina izvorno določenega stavbnega zemljišča posamične poselitve:
Povečanje stavbnega zemljišča:
Skupna površina stavbnega zemljišča po izvedbi LP:

4.733,4 m²
+600,0 m²
5.333,4 m²

Slika 14: Prikaz območja LP (cyan obroba), skupaj z
izvorno določenim območjem za lokacijsko preveritev,
na zemljiško katastrskem prikazu
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5 PODROBNEJŠA UTEMELJITEV LOKACIJSKE
PREVERITVE

Podrobnejša utemeljitev lokacijske preveritve se nanaša predvsem na ugotavljanje skladnosti
lokacijske preveritve z zakonodajnimi kriteriji, ki obsegajo:
- veljavnost ustreznega pravnega prostorskega akta na območju občine,
- ustreznost opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora,
- obstoj drugih lokacijskih preveritev za isti namen,
- obseg spremembe stavbnega zemljišča načrtovane z lokacijsko preveritvijo,
- izpolnjevanje določb 31. Člena ZUreP-2 in
- upoštevanje fizičnih lastnosti zemljišč.

5.1 Pravni prostorski akt
Občina Gornja Radgona ima sprejet občinski prostorski načrt, kar zagotavlja osnovni pogoj za
izvedbo lokacijske preveritve, ki se nanaša na spremembo obsega stavbnega zemljišča
posamične poselitve.

5.2 Podrobnejša namenska raba prostora
Izvorno območje lokacijske preveritve je z OPN Občine Gornja Radgona opredeljeno kot
stavbno zemljišče razpršene poselitve, ki se v skladu z 280. čl. ZUreP-2 šteje za posamično
poselitev. Posledično je zagotovljen nadaljnji pogoj za izvedbo lokacijske preveritve po 127. in
128. čl. ZUreP-2, saj ta pogojuje spremembo obsega stavbnega zemljišča le za primer z OPN
opredeljena stavbna zemljišča posamične poselitve.

5.3 Lokacijske preveritve za isti namen
Pred postopkom predmetnega elaborata lokacijske preveritve se je preverilo ali so bila že
izvedena povečanja obsega istega stavbnega zemljišča s postopkom LP.
Opredeljeno izvorno območje LP še ni bilo predmet preoblikovanja z LP, s čimer je zagotovljen
pogoj, da se na predmetnem območju lokacijska preveritev za namen povečanja obsega
stavbnega zemljišča, za ne več kot 20 % in hkrati ne presegajoč 600 m², lahko izvede.

5.4 Upoštevanje fizičnih lastnosti zemljišča na območju
obravnave
Območje lokacijske preveritve upošteva fizične lastnosti zemljišč na obravnavanem območju, in
sicer se posega:
- izven območij varstva površinskih voda
- izven območij kompleksnih kmetijskih zemljišč z visokim pridelovalnim potencialom oz.
zemljišč, na katerih so bile izvedene agrarne operacije,
- upoštevajoč stabilnost zemljine in konfiguracijo terena na reliefno uravnano in dostopno
zemljišče,
- na osojno lego, s čimer bodo zagotovljeni pogoji glede osončenosti, kar je pomembno
tudi z vidika zdravja ljudi.
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V sled navedenemu izhaja, da je lokacijska preveritev utemeljena, saj izbor lokacije širitve
stavbnega zemljišča posamične poselitve upošteva tudi fizične lastnosti prostora.

5.5 Izpolnjevanje pogojev določb 31. člena ZUreP – 2 o
ohranjanju posamične poselitve in prostorskih izvedbenih
pogojev iz OPN
5.5.1 Širitev obstoječih dejavnosti
Na PNRP=A spada bivanje med dopustne dejavnosti. Na izvornem območju je bivanje že
obstoječa dejavnost. Prostorski izvedbeni pogoji iz OPN za predmetno območje dopuščajo
gradnjo stanovanjskih stavb, iz česar izhaja, da je posledično dopustna dejavnost bivanje.
31. člen ZUreP-2 določa, da je na območju posamične poselitve dopuščeno načrtovanje novih
objektov za obstoječe dejavnosti. Iz navedenega izhaja, da je širitev stavbnega zemljišča za
potrebe stanovanjske gradnje na območju posamične poselitve dopustna.
S širitvijo stavbnega zemljišča bodo zagotovljeni prostorski pogoji za postavitev enega
stanovanjskega objekta.
S predlaganim povečanjem stavbnega zemljišča posamične poselitve se zagotavlja širitev
obstoječe in na PNRP = A dopuščene dejavnosti bivanja, s čimer se pa hkrati ne bo preseglo
števila stanovanjskih objektov, ki bi pomenilo preraščanje posamične poselitve v naselje. Glede
na navedeno izhaja, da je izpolnjen pogoj za utemeljenost LP z vidika zagotavljanja prostorskih
pogojev za načrtovanje novih objektov za obstoječe dejavnosti, pri čemer morajo biti izpolnjeni
še drugi pogoji, predstavljeni v nadaljevanju.

5.5.2 Ohranitev obstoječega arhitekturnega in tipološkega vzorca
Ohranjanje značilnega arhitekturnega vzorca se zagotavlja skozi, pri podrobnejšem načrtovanju
- projektiranju, upoštevanje v odloku o OPN določenih pogojev glede urbanističnega in
arhitekturnega oblikovanja (upoštevanje tradicionalnih značilnosti oblikovanja objektov, tloris
objekta, oblikovanje strehe, lega objektov idr.).
Ohranjanje tipološkega vzorca se zagotavlja skozi upoštevanje prepoznanih poselitvenih
značilnosti v prostoru, med drugim tudi ohranjanja obsega stavbnih zemljišč posamične
poselitve. S širitvijo izvornega območja stavbnega zemljišča:
- nove površine stavbnih zemljišč ne presegajo obsega obstoječih zemljišč,
- se zagotavljajo pogoji za gradnjo le enega stanovanjskega objekta, s čimer se
obstoječa gradnja dopolnjuje v omejenem obsegu,
- se značilnosti poselitvenega vzorca ne spreminjajo – stavbno zemljišče posamične
poselitve ohranja svoj namen in ne prerašča v večje poselitveno območje – naselje.
V sled navedenemu izhaja, da je tudi z vidika ohranjanja arhitekturnih in tipoloških vzorcev
izpolnjen pogoj za utemeljenost LP na predmetnem območju.
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5.5.3 Komunalna opremljenost
Obstoječa posamična poselitev je ustrezno komunalno opremljena, saj v neposredni bližini
območja potekajo javna infrastrukturna omrežja na katera se zagotovijo priključki, skladno z v
odloku o OPN določenimi pogoji glede priključevanje na GJI in grajeno javno dobro.
Zagotovljeni so:
- dostop na javno cesto,
- priključitev na električno omrežje,
- priključitev na vodovodno omrežje,
- priključitev na omrežje elektronskih komunikacij,
Odvajanje komunalnih odpadnih voda se ureja individualno z gradnjo malih komunalnih čistilnih
naprav ali nepretočnih greznic.
Glede na pogoje 31. čl. ZUreP-2, ki se nanaša na ustrezno komunalno opremljenost posamične
poselitve, in predhodno navedeno, izhaja, da je tudi ta pogoj izpolnjen, kar izkazuje
utemeljenost LP.

5.5.4 Vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev
Načrtovana je gradnja stanovanjskega objekta. Ker se načrtuje poseg:
- za katerega po veljavni okoljski zakonodaji ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje,
- ki dopolnjuje obstoječo pozidavo, ne spreminja namembnosti območja in je skladen s
pogoji glede dopustnih objektov in dejavnosti v veljavnem prostorskem aktu občine,
- izven območij varstva vodnih virov, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine,
varstva gozdov, varstva površinskih voda in izven večjih kompleksov kmetijskih zemljišč
z visokim pridelovalnim potencialom,
- ob katerem se ne načrtuje drugih posegov, ki bi lahko kumulativno vplivali na
poslabšanje stanja v neposredni okolici ali širše,
- ki ne prinaša tveganje za nastanek okoljskih nesreč ali izrazito povečanje emisij
onesnaževal ali drugih motenj za zdravje, počutje in kakovost življenja ljudi (smrad,
vibracije ipd.),
- ki ne bo bistveno vplival na spremembo dejanske rabe zemljišč (ob stanovanjski stavbi
se kot zelene površine urejajo vrtovi in zatravljene površine, ki morajo v skladu z
odlokom o OPN biti avtohtone),
- ki ne bo vplival na zmanjšanje regenerativne sposobnosti naravnih virov na
obravnavanem območju,
- ki se mikrolokacijsko ne načrtuje na erozijsko ogroženo območje (to je v opozorilni karti
erozije nenatančno in zelo široko opredeljeno),
- ki ne bo imel čezmejnih vplivov oz. bodo tudi vplivi na bližnjo okolico zanemarljivi
se ocenjuje, da bo z razširitvijo obsega stavbnega zemljišča posamične poselitve vpliv posega
na okolje in obstoječo poselitev zanemarljiv.

5.5.5 Skladnost s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami
Ker se načrtovani poseg načrtuje:
- izven območij ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva površinskih voda,
varstva vodnih virov in gozdov;
- izven območij sklenjenih kmetijskih zemljišč na katerih so bile izvedene agrarne
operacije ali imajo visok pridelovalni potencial;
- izven poplavno ogroženih območij;
- mikrolokacijsko, upoštevajoč konfiguracijo terena, na z vidika pobočnih masnih
premikov, stabilno območje
se ugotavlja skladnost s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami na predmetnem
območju.
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6 ZAKLJUČEK
Predhodno predstavljena dejstva so pokazala, da je LP za razširitev stavbnega zemljišča
posamične poselitve za namen gradnje stanovanjskega objekta utemeljena in skladna z
zakonodajnimi kriteriji, saj:
- ima občina sprejet ustrezni prostorski akt – občinski prostorski načrt in v okviru njega
opredeljene podrobnejše namenske rabe,
- je podrobnejša namenska raba izvornega območja razpršena poselitev, ki skladno z
280. čl. ZUreP-2 pomeni posamično poselitev,
- izvorno območje še ni bilo vključeno v postopek lokacijske preveritve za isti namen,
- je obseg spremembe stavbnega zemljišča načrtovane z lokacijsko preveritvijo skladen z
2
zakonskim pogojem, in sicer ne presega 600 m ,
- so izpolnjeni pogoji glede upoštevanja določb 31. člena ZUreP-2, in sicer glede
ohranjanja arhitekturnih in tipoloških vzorcev, obsega novo določenega stavbnega
zemljišča, ki po velikosti ne presega obstoječega in tudi ne pomeni zagotavljanja
prostorskih pogojev za bistvenega povečanja števila objektov na zemljišču, ki bi lahko
predstavljalo morebitno spremembo prepoznanega in določenega poselitvenega
vzorca, zagotavljanja dostopa in priključevanja na prometno in drugo gospodarsko
javno infrastrukturo,
- se ocenjuje, da bodo vplivi na okolje, upoštevajo naravo posega, zanemarljivi,
- so upoštevani fizične lastnosti zemljišč, pravni režimi in varstvene usmeritve, ki veljajo
na predmetnem območju.
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7 SEZNAM PODATKOVNIH VIROV
-

-

https://www.geoprostor.net/piso/
https://gis.iobcina.si
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=RADGONA/
http://www.kingprostor.si/
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 3/2015
Geografski zemljevid Slovenije
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8 SEZNAM DODATNE DOKUMENTACIJE
Pri izdelavi elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi na delu EUP EU 22 ni bila uporabljena dodatna dokumentacija.

21

PREDLOG
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Na podlagi 18. in 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____. dopisni seji, dne
__________ sprejel naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona potrdi naslednje akte o sprejetih začasnih nujnih
ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona, in sicer:
1. SKLEP št. 38/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (U105),
2. SKLEP št. 39/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (105),
3. SKLEP št. 40/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (105),
4. SKLEP št. 42/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (105).

Številka: 846-1/2006-U105
Datum: _____________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

1

OBRAZLOŽITEV:
Ob izbruhu epidemije virusa COVID-19 je župan Občine Gornja Radgona g. Stanislav Rojko,
z namenom blažitve posledic epidemije podjetja in druge poslovne subjekte v občini, na
podlagi 31. in 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/15) izdal naslednje sklepe z začasnimi ukrepi:
1. Občina ne bo zaračunavala najemnina za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti
občine najemnikom, ki začasno ne morejo opravljati svoje dejavnosti (SKLEP št. 38/2020
z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (U105))
2. Občina bo krila stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov poslovnim subjektom,
ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti (SKLEP št. 39/2020 z dne 30. 3. 2020, št.
846-1/2006-U10 (105))
3. Občina bo začasno uporabnikom posebnih storitev pokrivala dodatek k omrežnini za
uporabo javne infrastrukture za neposredno rabo vode (SKLEP št. 40/2020 z dne 30. 3.
2020, št. 846-1/2006-U10 (105))
4. Občina bo krila stroške omrežnine oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti
(SKLEP št. 42/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (105))
V skladu s 35. členom Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona št. 1/201) župan sprejete začasne nujne ukrepe predlaga v potrditev občinskemu
svetu.
PRILOGE:
− SKLEP št. 38/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (U105)
− SKLEP št. 39/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (105)
− SKLEP št. 40/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (105)
− SKLEP št. 42/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (105)
V Gornji Radgoni, april 2020
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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Na podlagi 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. in 40.
člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in
predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni seji, dne ________ sprejel
naslednji

SKLEP:
1. Ugotovi se, da je Liljani LORENČIČ ŠLEBINGER zaradi odstopa z dnem 30. 9. 2019
prenehal mandat članice Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona ter Tamari
BRATKOVIČ zaradi odstopa z dnem 14. 10. 2019 prenehal mandat članice Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona.
2. Za nadomestna člana Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona se imenujeta:
− Aleksander VOGRINEC, *******************, Gornja Radgona
− Andreja VRBANČIČ ČEH, *******************, Gornja Radgona
Številka: 011-2/2019-U125
Datum: ________________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
V skladu s Statutom Občine Gornja Radgona, sprejetim na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi, je nadzorni odbor eden izmed treh organov občine. Statut Občine Gornja
Radgona podrobno opredeljuje naloge in pristojnosti nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti
nadzorni odbor med drugim opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Zakon o lokalni samoupravi v 32.a členu določa, da občinski svet imenuje člane nadzornega
odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora opravljajo svoje
naloge nepoklicno. Statut Občine Gornja Radgona v 40. členu določa, da ima nadzorni odbor
sedem (7) članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov. V skladu s statutom občine
morajo člani nadzornega odbora imeti najmanj VI/2 raven strokovne izobrazbe in primerne
izkušnje s področja financ, gospodarstva, računovodstva ali prava.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani
krajevnih odborov, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave ter člani
poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
V skladu s statutom občine, kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga
občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
na podlagi predlogov strank in list, zastopanih v občinskemu svetu.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je na svoji 7. seji,
dne 12. 3. 2020 obravnavala dve prejeti odstopni izjavi z mesta članice Nadzornega odbora
Občine Gornja Radgona, na podlagi katerih se ugotovi, da je Liljani Lorenčič Šlebinger zaradi
odstopa z dnem 30. 9. 2019 ter Tamari Bratkovič zaradi odstopa z dnem 14. 10. 2019
prenehal mandat članice Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona.
V skladu s 7. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2016 z dne 01.10.2016), članstvo v nadzornem odboru
preneha z dnem odstopa člana iz nadzornega odbora.
Komisija je na svoji 7. seji, dne 12. 3. 2020 ter 2. dopisni seji, ki je bila končana 8. 4. 2020,
pripravila predlog dveh nadomestnih članov nadzornega odbora ter predlaga Občinskemu
svetu Občine Gornja Radgona, da predloženi predlog obravnava in sprejme.
Oba predlagana nadomestna kandidata sta podala pisno izjavo, da soglašata s kandidaturo za
člana Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona ter da za imenovanje izpolnjujeta formalne
pogoje opredeljene v 40. členu Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 1/2015 z dne 15.10.2015), in sicer da imajo najmanj VI/2 raven
strokovne izobrazbe in primerne izkušnje s področja financ, gospodarstva, računovodstva ali
prava. Na izjavah kandidatov so navedene tudi njihove ključne izkušnje in reference.
Članicam in članom občinskega sveta so izjave kandidatov na vpogled v občinski upravi.
V Gornji Radgoni, marec in april 2020
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE, IMENOVANJA, PRIZNANJA IN NAGRADE
PREDSEDNIK:
Branko KLUN, l.r.
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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona
št. 1/2015 in predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in
nagrade je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni seji, dne __________
sprejel naslednji

SKLEP:

1. Dan po sprejemu tega sklepa Alenki Rojko predčasno preneha mandat članice Sveta
javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova.
2. Za nadomestno članico Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Antona Trstenjaka Negova se za preostanek mandata kot predstavnik ustanoviteljice
imenuje:
− Katja FRIDAU, *******************, Gornja Radgona

Številka: 013-03/2006-U125
Datum: ___________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

1

OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 1/2015) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59/10 in Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, št. 4/2017) na svoji 1. izredni seji, dne 14. 3. 2019 imenoval gospo
Alenko Rojko za članico Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Antona Trstenjaka Negova kot predstavnika ustanoviteljice.
Ob pregledu skladnosti imenovanj v svetih občinskih javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov z
veljavnimi predpisi, je bilo ugotovljeno, da je imenovana Alenka Rojko kot članica sveta
zavoda imenovana že tretjič zaporedoma, kar ni v skladu s 46. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), ki med drugim določa, da so člani sveta
imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni
največ dvakrat.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je na svoji 7. seji,
dne 12. 3. 2020 obravnavala predmetno zadevo in predlaga izvedbo zamenjave sedanje
članice z nadomestno članico za preostanek mandata.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade na podlagi
obravnave predlaga občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

V Gornji Radgoni, marec 2020

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE, IMENOVANJA, PRIZNANJA IN NAGRADE
PREDSEDNIK:
Branko KLUN, l.r.
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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona
št. 1/2015 in predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in
nagrade je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni seji, dne __________
sprejel naslednji

SKLEP:

1. Dan po sprejemu tega sklepa Ingeborg Ivanek predčasno preneha mandat članice Sveta
javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona.
2. Za nadomestnega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Gornja Radgona se za preostanek mandata kot predstavnik ustanoviteljice imenuje:
− Vladimir MAUKO, uslužbenec Občinske uprave Občine Gornja Radgona.

Številka: 013-03/2006-U125
Datum: ___________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

1

OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 1/2015) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi
javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 52/2009, 57/2010 in Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, št 4/2017) na svoji 1. izredni seji, dne 14. 3. 2019 imenoval gospo
Ingeborg Ivanek za članico Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Gornja Radgona kot predstavnika ustanoviteljice.
Ob pregledu skladnosti imenovanj v svetih občinskih javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov z
veljavnimi predpisi, je bilo ugotovljeno, da je imenovana Ingeborg Ivanek kot članica sveta
zavoda imenovana že tretjič zaporedoma, kar ni v skladu s 46. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), ki med drugim določa, da so člani sveta
imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni
največ dvakrat. Hkrati veljavni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola Gornja Radgona med drugim določa v 12. členu, da svet zavoda šteje 11
članov, in ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, od katerih mora biti najmanj eden,
delavec občinske uprave. Izmed treh trenutno imenovanih predstavnikov ustanovitelja, ni
nobeden uslužbenec občinske uprave, zato se hkrati predlaga tudi uskladitev te neskladnosti.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je na svoji 7. seji,
dne 12. 3. 2020 obravnavala predmetno zadevo in predlaga izvedbo zamenjave sedanje
članice z nadomestnim članom za preostanek mandata.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade na podlagi
obravnave predlaga občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

V Gornji Radgoni, marec 2020

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE, IMENOVANJA, PRIZNANJA IN NAGRADE
PREDSEDNIK:
Branko KLUN, l.r.
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PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@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, imenovanja, priznanja in
nagrade je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni seji, dne __________
sprejel naslednji

SKLEP:

1. Dan po sprejemu tega sklepa Vladimirju Mauku predčasno preneha mandat člana Sveta
javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.
2. Za nadomestnega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka
Golarja Gornja Radgona se za preostanek mandata kot predstavnik ustanoviteljice
imenuje:
− Boštjan FLEGAR, uslužbenec Občinske uprave Občine Gornja Radgona.

Številka: 013-03/2006-U125
Datum: ___________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 1/2015) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi
javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59/2010, Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona št. 4/2017, 7/2018) na svoji 1. izredni seji, dne 14. 3. 2019 imenoval gospoda
Vladimirja Mauka – uslužbenca občinske uprave, za člana Sveta javnega
vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona kot predstavnika
ustanoviteljice.
Ob pregledu skladnosti imenovanj v svetih občinskih javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov z
veljavnimi predpisi, je bilo ugotovljeno, da je imenovani Vladimir Mauko kot član sveta
zavoda imenovan že tretjič zaporedoma, kar ni v skladu s 46. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), ki med drugim določa, da so člani sveta imenovani
oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je na svoji 7. seji,
dne 12. 3. 2020 obravnavala predmetno zadevo in predlaga izvedbo zamenjave sedanjega
člana z nadomestnim članom za preostanek mandata.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade na podlagi
obravnave predlaga občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

V Gornji Radgoni, marec 2020

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE, IMENOVANJA, PRIZNANJA IN NAGRADE
PREDSEDNIK:
Branko KLUN, l.r.
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PISNA INFORMACIJA O OPRAVLJENIH AKTIVNOSTIH ŽUPANA
MED DVEMA SEJAMA
(obdobje december 2019 – april 2020)
Na neobičajni način se to pot obračam na Vas s tem poročilom o delu v preteklem obdobju.
Običajna praksa je bila, da na seji občinskega sveta v živo povem svoje poglede na obdobje
med dvema sejama. To pot so ukrepi za zajezitev virusa narekovali drugačen pristop. Poročilo
se tako ne nanaša zgolj na delo župana, pač pa vsebuje širši pogled na delo lokalne skupnosti
v zadnjem obdobju.
Možnost okužbe in z njo posledično zapiranje javnega življenja, nas je prizadela tudi v času
občnih zborov naših društev. Vseeno naj na tem mestu izrečem vse pohvale društveni sferi naj
bo to na področju športa, kulture, prostovoljstva … VELIKO ZAHVALO.
Na občnih zborih, ki sva jih s podžupanom uspela obiskati, je iz poročil bilo razbrati ogromno
aktivnosti, odrekanj, zastonj izvedenih delovnih ur, polno uspehov na vseh področjih
delovanja naše društvene sfere. Občina je v teh poročilih pogosto omenjena kot ključni
podpornik v finančnem smislu, seveda ob programih s prošnjo po več. Ta segment življenja
naše lokalne skupnosti je in bo ostal naša ODLIKA, zato verjamem, da ne gre odtegniti
podpore tistim, ki res leta za letom neutrudno bogatijo našo lokalno skupnost in javno
življenje.
Gornja Radgona, 21. 4. 2020
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

POROČILO O OPRAVLJENIH AKTIVNOSTIH
AKTIVNOSTI ŽUPANA IN OBČINSKE UPRAVE V ČASU POJAVA EPIDEMIJE
COVID-19: – aktiviran je bil štab Civilne zaščite in na operativnih sestankih dorečene vse
podrobnosti delovanja štaba v povezavi z ostalimi inštitucijami kot so RK G. Radgona, ZD
G. Radgona, gasilci, Mladinski svet, Klinka, Skavti, Dom starejših … Po razglasitvi
epidemije so bile s strani župana podane in na spletni in facebook strani občine objavljene
naslednje informacije in obvestila, ter izvedeni prvi ukrepi, vse s ciljem preprečitve širjenja
virusa (to je nekaj ključnih):
- 15. 3. 2020 – obvestilo župana glede izvajanja aktivnosti proti širjenju korona virusa;
- 15. 3. 2020 – obvestilo o zaprtju vseh otroških in športnih igrišč v Občini Gornja
Radgona zaradi izvajanja ukrepov zajezitve širjenja korona virusa;
- 16. 3. 2020 – obvestilo o zaprtju javnih objektov v Občini Gornja Radgona;
- 17. 3. 2020 – sklep o začasni omejitvi nadzora modrih con in časovnih omejitev
parkiranja na območju mesta Gornja Radgona.
- 30. 3. 2020 – dodatno zaprtje javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona
- 17. 4. 2020 – dovoljena uporaba tekaške steze in teniških igrišč na TŠC Trate od 18. 4.
2020
Kljub izbruhu epidemije in navodilom države, da se zaprejo vse inštitucije in se izvajajo le
nujna opravila smo delo občinske uprave organizirali tako, da so bili na ključnih mestih ves
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čas prisotni dežurni uslužbenci občinske uprave: vložišče in tajništvo, finančno poslovanje,
sodelavca pristojna za izvajanje nalog civilne zaščite, ki ves čas nudita podporo in oporo
poveljniku Civilne zaščite, ki ima svoje delovne prostore začasno v stavbi občinske uprave,
prav tako je ves čas aktivna z enim redarjem tudi služba Medobčinskega inšpektorata in
redarstva. Glede na dejstvo, da pa tudi velika večina ostalih aktivnosti vezanih na delo
občinske uprave teče naprej, smo delo organizirali na način, da so sodelavci občinske uprave
sicer napoteni na čakanje, a je z njimi dogovorjeno, da lahko 2 x tedensko pridejo na svoje
delovno mesto opravit nujne naloge iz svojih delovnih področij s ciljem, da se tudi v teh
kriznih časih zagotovi ustrezen servis naših občanov. Delo je organizirano tako, da so
upoštevani vsi preventivni ukrepi, torej so zaposleni v pisarnah sami, druženje med njimi
prepovedano, zagotovljena pa so jim tudi vsa zaščitna sredstva. Strankam je vhod v občinsko
stavbo začasno prepovedan, a lahko svoje vloge oddajo pri varnostnici v pritličju, s sodelavci
pa komunicirajo preko vseh drugih komunikacijskih kanalov, ki so na voljo. Ves čas izrednih
razmer so bili občani obveščani tudi o načinu delovanja vseh drugih zanje pomembnih služb
(Komunala Radgona, zdravstveni dom, lekarne, veterinarska postaja, center za socialno delo
…), ter zagotovljeno nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb (vodovod, kanalizacija,
javna snaga, vzdrževanje občinskih cest in javnih poti…).
Prav tako je Občina Gornja Radgona sama preko svojih kanalov nabavila cca. 12.000
zaščitnih mask in kosov druge zaščitne opreme, ki je bila razdeljena in se že razdeljuje
prioritetno po usmeritvah štaba civilne zaščite najprej v sfere in inštitucije, kjer je to najbolj
potrebno za zagotovitev preprečitve nadaljnjega širjenja virusa, nato pa preko prostovoljcev in
ob podpori občine, ki je zagotavljala materialna in finančna sredstva za to, tudi vsem
prebivalcem starejšim od 65 let.
Nadalje je ob izbruhu epidemije virusa COVID-19 župan Občine Gornja Radgona g. Stanislav
Rojko, z namenom blažitve posledic epidemije za podjetja in druge poslovne subjekte v
občini, na podlagi 31. in 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 1/15) izdal naslednje sklepe z začasnimi ukrepi:
1. Občina ne bo zaračunavala najemnina za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti
občine najemnikom, ki začasno ne morejo opravljati svoje dejavnosti (SKLEP št. 38/2020
z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (U105))
2. Občina bo krila stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov poslovnim subjektom,
ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti (SKLEP št. 39/2020 z dne 30. 3. 2020, št.
846-1/2006-U10 (105))
3. Občina bo začasno uporabnikom posebnih storitev pokrivala dodatek k omrežnini za
uporabo javne infrastrukture za neposredno rabo vode (SKLEP št. 40/2020 z dne 30. 3.
2020, št. 846-1/2006-U10 (105))
4. Občina bo krila stroške omrežnine oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti
(SKLEP št. 42/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (105))
Občina Gornja Radgona pa pripravlja še druge ukrepe v smeri zajezitve posledic epidemije, s
katerimi bodo občani seznanjeni preko spletne in facebook strani občine.
Sočasno je na spletni strani občine in facebook strani občine bilo objavljenih tudi nekaj
krajših govornih nastopov župana za namenom pojasnitve ukrepov Občine Gornja Radgona v
boju proti koronavirusu, kot tudi z namenom vzpodbujanja občanov k doslednem spoštovanju
ukrepov predpisanih s strani države.
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Izgradnja VŠD ob OŠ Gornja Radgona – v času med dvema sejama sta bila zaključena
razpisa in izbrana izvajalca gradnje VŠD in nadzora nad gradbenimi deli na VŠD. Prav v tem
času bodo zaključene tudi vse strokovne podlage za izvedbo javnega naročila za dobavo in
vgradnjo športne in pohištvene opreme. Prav tako se je občina prijavila na razpis SID banke
za pridobitev namenskih sredstev za izgradnjo VŠD ob OŠ G. Radgona
IC Mele – vložena je bila vloga za gradbeno dovoljenje, ki se ustrezno dopolnjuje, izvedeni
so bili nakupi zemljišč od fizičnih in pravnih oseb za potrebe izgradnje gospodarske javne
infrastrukture (GJI), izveden brezplačen prenos zemljišč za potrebe gradnje GJI ter izvedena
pogajanja in razgovori za še preostali manjši del zemljišč namenjenih za izgradnjo GJI za
potrebe celotne razširjene cone. V naslednjih dneh pa pričakujemo še podpisano pogodbo za
nakup zemljišč s strani države.
Nadgradnja vodovodnega sistema C – 2. faza – projekt je v fazi dopolnjevanje vloge na
MOP, prav tako pa ima podporo sklada za vode. Pripravljena je tudi že razpisna
dokumentacija za gradnjo in nadzor, ki je trenutno v usklajevanju.
Vodovod prečrpališče Črešnjevci 1 (pri Mencingar) – črpališče je bilo urejeno in že služi
svojemu namenu.
Vodovod prečrpališče in vodohran Police (pri Strah) – črpališče je bilo urejeno in že služi
svojemu namenu
Kolesarske poti Gornja Radgona – projekt je bil pregledan s strani odgovorne osebe na
pristojnem ministrstvu, ki je podala svoje zahteve za dopolnitev, občina je dopolnitve že
posredovala trenutno čakamo na odgovor ministrstva.
Izgradnja centra za krepitev zdravja – izgradnja je v polnem teku, trenutno se izvajajo
montažna dela v objektu ter fasada. Investicija je finančno znotraj finančnega okvirja.
Wifi4EU – projekt je zaključen in že predan svojemu namenu.
Rušitev in preureditev starih slačilnic – obnova starih slačilnic je končana, postavljen je
tudi objekt za hrambo mehanizacije za vzdrževanje mestnega parka in TŠC Trate ter pasjega
parka.
Zamenjava ograje na teniških igriščih – ograja na teniških igriščih je zamenjana in igrišča
služijo sovjemu namenu.
Projekt goMURra – projekt je zaključen, opravljen je bil tudi že kvalitetni pregled, izvajalec
pa bo do 20. 4. odpravil vse pomanjkljivosti. Izvajajo se aktivnosti za nadaljevanje gradnje
visokovodnega nasipa vse do zaključka nasipa pri Pomurskem sejmu.
Medgeneracijski center za aktivno sprostitev (igrala na javnem otroškem igrišču na
Tratah) – zadeva je realizirana in že predana svojemu namenu.
Projekt RUNE – gradnja širokopasovnega omrežja v Krajevni skupnosti Gornja
Radgona in Krajevni skupnosti Črešnjevci – Zbigovci – projekt se je na nekaterih delih
Slovenije že začel izvajati, v Občini Gornja Radgona pričetek del pričakujemo sredi tega leta.
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MODERNIZACIJA CEST V LETU 2019 – izgrajene so bile naslednje ceste v skupni
dolžini cca. 4210:
Ø Modernizacija JP606402 Orehovski Vrh – domačija Mueller (odsek od asfaltirane
javne poti JP605521 do kmetije Kocbek)
Ø Modernizacija JP 605641 – Lastomerci-Geratič –
Ø Modernizacija LK 105321 G. Radgona – Ulica Marije Rožman in krajevne ceste
LK105331 G. Radgona – Kajuhova ul.
Ø Modernizacija JP 605471 Police – Zbigovci (od Kozar do Škrobar) in JP 605491
Lastomerci – Zbigovci (od Škrobar do Vajs)
Ø Modernizacija JP 605831 Ločjak – Negovski Vrh in JP 605881 Ločki Vrh (Rajšpova
kapela) do domačije Klobasa
Ø Modernizacija JP 606502 Lomanoše – domačija Šuman
Ø Modernizacija JP 606551 Zagajski Vrh – domačija Tomažič
Ø Modernizacija JP 606601 Stavešinski Vrh – domačija Šiman
Ø Modernizacija JP 605071 Spodnja Ščavnica – domačija Cetl
Krožišče v centru Gornje Radgone – država je že oddala javno naročilo za projektiranje,
začele pa so se že tudi aktivnosti za odkupe zemljišč, potrebne za umestitev krožišča. V
aktivnosti je aktivno vključena tudi Občina Gornja Radgona.
Cesta Grabonoš – Sp. Ivanjci – G. Radgona – izbran je bil izvajalec za izvedbo revizije in
dopolnitve projekta, projekt vodi DRSI, v aktivnosti pa je vključena tudi Občina Gornja
Radgona.
Nadgradnja Čistilne naprave Gornja Radgona – v tem trenutku smo v fazi pridobivanja
soglasja s strani DRSV, na projektu se aktivno dela s ciljem da se postavijo grobe grablje pred
ČN in se s tem zagotovijo optimalni pretoki.
Nadgradnja MKČN Negova – trenutno se pridobiva soglasje s strani DRSV.
Pot med vrelci življenja – projekt je prijavljen na razpis LAS, čakamo na rezultate.
Parcelacija zemljišč nad cvetličarno Velcl – parcelacija je v zaključni fazi, takoj po
zaključku bomo pristopili k iskanju rešitev za opremljanje predmetnega zemljišča z GJI in
skušali čim prej najti tudi investitorja.
Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za GR 27 v Gornji Radgoni –
OPPN je v fazi dopolnjevanja, saj je Občina Gornja Radgona podala nekaj pripomb v smeri
čim lažjega dostopa do predmetnih zemljišč.
Vzpostavitev postajališč za avtodome – projekt je fazi pridobitve gradbenega dovoljenja,
čakamo na njegovo izdajo.
Sofinanciranje nabave gasilske avtolestve – Občina Gornja Radgona je bila skupaj s PGD
Gornja Radgona uspešna na razpisu, kjer je bilo za predmetni namen odobrenih cca.
218.000,00 EUR nepovratnih sredstev.
Projekt Co_operation (projekt gasilcev: SLO-AUT) – projekt je v teku, v času med dvema
sejama je bila izvedena tiskovna konferenca na kateri je bil projekt podrobno predstavljen.
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Obnova stopnišča na grad v Gornji Radgoni – obnovo dela stopnišča bo Občina Gornja
Radgona prijavila na razpis LAS, izvedba se v primeru uspeha predvideva v letu 2021.
SPAR – s strani SPAR Slovenije je bila izražena želja po izvedbi sestanka na temo gradnje
prodajalne v Gornji Radgoni, ki pa je žal zaradi izbruha epidemije korona virusa odpadel.
Prodaja OŠO – pojavil se je interes za nakup OŠO G. Radgona, na podlagi česar je bila
narejena ustrezna cenitev, v pripravi pa je tudi poziv zainteresiranim ponudnikom s katerim se
bo preveril dejanski interes za nakup, kjer pa je osnovni pogoj občine, da omrežje tudi vnaprej
ostane odprto.
Zunanje drsališče v Gornji Radgoni – v decembru je v središču mesta ob že tradicionalno
dobro izvedenem pravljičnem mestu letos pred mladinskim centrom stalo tudi umetno
drsališče, ki je bilo zlasti med mladimi izjemno dobro sprejeto.
Video almanah stanja občinskih vest – v januarju je bil v gasilskem domu Gornja Radgona
predstavljen tudi video almanah stanja občinski cest, kot dobra osnova za pripravo programov
za vlaganj v cestno infrastrukturo v naslednjih letih.
V vmesnem času med obema sejama je g. Župan preko pogodbenih medijskih partnerjev
opravil obveščanje občanov glede dogajanj v občini, se udeleževal sej sveta ustanoviteljic
JPP, skupščine CEROP, v februarju sodeloval na koordinacij županov v Apačah, izvedel kar
nekaj aktivnosti na temo kolesarske dirke po Sloveniji, kjer so se organizatorji v zadnjem
trenutku odločili, da bi imeli etapni cilj v Gornji Radgoni, a je bila dirka zaradi epidemije
odpovedana. Prav tako je bil v mesecu januarju ob koncu meseca zaključen nakup zemljišča
ob projektu Go-Mura, v bližini vodne postaje, kjer želi občina urediti površino, ki bi jo
vkomponirali v projekt Go-Mura.

Gornja Radgona, april 2020
Pripravila:
OBČINSKA UPRAVA
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