OBÈINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBÈINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ÈASOPIS PREPIH T. 48 DNE 31. 12. 2008
Na podlagi 29. èlena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, t. 94/07-UPB2,
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
76/08), 29. èlena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, t. 79/99, 124/00, 79/01,
413 Drugi tekoèi domaèi transferi
30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO in 109/08) in 105. èlena Statuta
414 Tekoèi transferi v tujino
Obèine Gornja Radgona (Uradno glasilo Obèine Gornja Radgona, lokalni èasopis 42 INVESTICIJSKI ODHODKI
Prepih, t. 24/06  UPB1 in 47/08) je Obèinski svet Obèine Gornja Radgona na 17.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
redni seji, dne 23.12.2008 sprejel
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

ODLOK O PRORAÈUNU
OBÈINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2009

1. SPLONA DOLOÈBA

1. èlen
S tem odlokom se za Obèino Gornja Radgona za leto 2009 doloèa viina proraèuna,
postopki izvrevanja proraèuna ter obseg zadolevanja in porotev obèine in javnega
sektorja na ravni obèine (v nadaljnjem besedilu: proraèun).
2. VIINA SPLONEGA DELA PRORAÈUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAÈUNA
2. èlen
V splonem delu proraèuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji
do ravni kontov (varianta: podkontov).
Sploni del proraèuna se na ravni podskupin kontov doloèa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proraèun leta 2009
__________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.487.116,91
TEKOÈI PRIHODKI (70+71)
6.252.786,66
70 DAVÈNI PRIHODKI
5.514.227,48
700 Davki na dohodek in dobièek
4.586.342,26
703 Davki na premoenje
598.085,80
704 Domaèi davki na blago in storitve
329.799,42
706 Drugi davki
71 NEDAVÈNI PRIHODKI
738.559,18
710 Udeleba na dobièku in dohodki od premoenja
373.568,83
711 Takse in pristojbine
5.000,00
712 Denarne kazni
19.535.59
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
66.516,30
714 Drugi nedavèni prihodki
273.938,46
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.059.585,50
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljiè in
nematerialnega premoenja
1.059.585,50
73 PREJETE DONACIJE
/
730 Prejete donacije iz domaèih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.174.744,75
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanènih institucij
730.044,75
741 Prejeta sredstva iz proraèuna EU
444.700,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.430.634,50
40 TEKOÈI ODHODKI
2.184.115,68
400 Plaèe in drugi izdatki zaposlenim
628.296,73
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
91.001,64
402 Izdatki za blago in storitve
1.264.614,65
403 Plaèila domaèih obresti
128.000,00
409 Rezerve
72.202,66
41 TEKOÈI TRANSFERI
2.772.178,81
410 Subvencije
64.604,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.513.523,47

285.805,05
908.246,29
3.176.422,11
3.176.422,11
297.917,90
297.917,90

III. PRORAÈUNSKI PRESEEK (I.-II.)
56.482,41
(PRORAÈUNSKI PRIMANJKLJAJ)
__________________________________________________________________________________
B. RAÈUN FINANÈNIH TERJATEV IN NALOB
_________________________________________________________________________________
IV.PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEEV (750+751+752)
/
75 PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL
/
750 Prejeta vraèila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deleev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.DANA POSOJILA N POVEÈANJE KAPITALSKIH
DELEEV (440+441+442+443)
41.220,00
44 DANA POSOJILA IN POVEÈANJE KAPITALSKIH DELEEV
41.220,00
440 Dana posojila
441 Poveèanje kapitalskih deleev in nalob
41.220,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Poveèanje namenskega premoenja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoenje v svoji lasti
VI.PREJETA MINUS DANA POSOJILA
- 41.220,00
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEEV (IV.-V.)
__________________________________________________________________________________
C. RAÈUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________
VII.ZADOLEVANJE (500)
/
50 ZADOLEVANJE
/
500 Domaèe zadolevanje
VIII.ODPLAÈILA DOLGA (550)
56.270,41
55 ODPLAÈILA DOLGA
56.270,41
550 Odplaèila domaèega dolga
56.270,41
IX.POVEÈANJE (ZMANJANJE ) SREDSTEV NA RAÈUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

- 41.008,00

X.NETO ZADOLEVANJE
- 56.270,41
(VII.-VIII.)
_______________________________________________________________________
STANJE SREDSTEV NA RAÈUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 41.008,00
Posebni del proraèuna sestavljajo finanèni naèrti neposrednih uporabnikov, ki so
razdeljeni na naslednje programske dele: podroèja proraèunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov obèinskih
proraèunov. Podprogram je razdeljen na proraèunske postavke, te pa na podskupine
kontov in podkontov, doloèene s predpisanim kontnim naèrtom.
Posebni del proraèuna do ravni proraèunskih postavk podkontov in naèrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Obèine Gornja
Radgona.
Naèrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVREVANJA PRORAÈUNA
3. èlen
Proraèun se izvruje na ravni proraèunske postavke podkonta.
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4. èlen
Za izvrevanje proraèuna je odgovoren upan. Odredbodajalec proraèuna je upan
oziroma od njega pooblaèena oseba.
5. èlen
Namenski prihodki proraèuna so poleg prihodkov, doloèenih v prvem stavku prvega
odstavka 43. èlena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- prihodki iz naslova pristojbine za vzdrevanje gozdnih cest
- prihodki iz naslova okoljskih dajatev
- prihodki iz naslova poarne takse
- prihodki iz naslova namenskih sredstev iz dravnega proraèuna
- prihodki iz naslova rudarske rente
- donacije
- prispevki soinvestitorjev
- prihodki KS iz naslova najemnin za grobove
- drugi namenski prihodki sofinancerjev
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proraèunskih postavkah v sprejetem proraèunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plaèilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere (K - 41 in K - 42) ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem proraèunu za leto 2009.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plaèilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoèe transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem
proraèunu za leto 2009.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega èlena ne veljajo za prevzemanje obveznosti
z najemnimi pogodbami, razen èe 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.

Èe se po sprejemu proraèuna vplaèa namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega èlena se naèrtujejo v
namenski izdatek, ki v proraèunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni viini, se v viini finanènem naèrtu neposrednega uporabnika in naèrtu razvojnih programov.
dejanskih prejemkov poveèa obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proraèunu.
12. èlen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proraèun upan lahko spreminja vrednost projektov v naèrtu razvojnih programov. Projekte,
tekoèega leta.
katerih vrednost se spremeni za veè kot 20% mora predhodno potrditi obèinski svet.
6. èlen
Neposredni uporabniki proraèuna so obèinski organi: obèinski svet, upan, nadzorni Projekti, za katere se zaradi prenosa plaèil v tekoèe leto, zakljuèek financiranja prestavi
odbor, obèinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za uporabo sredstev iz predhodnega v tekoèe leto, se uvrstijo v naèrt razvojnih programov po uveljavitvi
proraèuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proraèuna.
proraèuna.
Posredni in drugi uporabniki proraèuna morajo prihodke proraèuna porabiti v skladu z Novi projekti se uvrstijo v naèrt razvojnih programov na podlagi odloèitve obèinskega sveta.
zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
13. èlen
7. èlen
Èe se med letom spremeni narava delovnega podroèja, pristojnost ali obseg dela
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finanènih naèrtih krajevnih skupnosti posameznega proraèunskega uporabnika, se lahko na predlog upana zmanja ali
in so sestavni del proraèuna obèine. Za izvrevanje finanènih naèrtov krajevnih skupnosti poveèa obseg sredstev s soglasjem obèinskega sveta, ki so za delo tega porabnika
so odgovorni predsedniki sveta krajevnih skupnosti. Predsednik sveta krajevne namenjena v obèinskem proraèunu. Na podlagi predloenega programa dela se lahko
skupnosti si za pravne posle v vrednosti nad 2.086,00 EUR mora pridobiti soglasje vkljuèi med letom v financiranje iz obèinskega proraèuna nov uporabnik na predlog
sveta krajevne skupnosti in upana.
upana s soglasjem obèinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz splone
proraèunske rezervacije. V primeru prenehanja financiranja posameznega
8. èlen
proraèunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proraèuna lahko prenesejo v
Za delovanje neposrednih proraèunskih uporabnikov se v proraèunu zagotavljajo proraèunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
sredstva za plaèe in prispevke, za druge osebne prejemke, za plaèila blaga in storitev
in za investicijske izdatke.
14. èlen
Uporabniki sredstev obèinskega proraèuna morajo nabavo opreme, vzdrevalna dela
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za dravni proraèun in v
zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna podroèja.
skladu z zakonom o javnih naroèilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in
dinamiki usklajena s planiranimi finanènimi sredstvi tekoèega obraèunskega obdobja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s
pogodbo.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se
poravnajo iz proraèuna, upotevati roke plaèil, ki so za posamezne namene predpisani
9. èlen
za dravni proraèun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plaèevanje e opravljenih
Uporabniki sredstev obèinskega proraèuna so dolni uporabljati sredstva obèinskega storitev in nabav.
proraèuna za namene, opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov le do viine sredstev,
ki je za posamezne namene v tekoèem letu planirana v obèinskem proraèunu.
15. èlen
Proraèunski sklad je raèun proraèunske rezerve, oblikovan po 49. èlenu Zakona o
Na raèun proraèuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta javnih financah. Proraèunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v viini 36.500,00 EUR.
namen doloèena sredstva v proraèunu.
16. èlen
10. èlen
Sredstva proraèunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proraèun, spremembe posledic naravnih nesreè: potres, poplava, zemeljski plaz, sneni plaz, visok sneg, moèan
proraèuna ali rebalans proraèuna.
vete, toèa, led, pozeba, sua, mnoièni pojav nalezljive èloveke, ivalske ali rastlinske
bolezni, druge nesreèe, ki jih povzroèajo naravne sile in ekoloke nesreèe.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proraèuna med podroèji
proraèunske porabe v okviru proraèunskega uporabnika odloèa na predlog Na predlog za finance pristojnega organa obèinske uprave odloèa o uporabi sredstev
neposrednega uporabnika upan, v primeru krajevnih skupnosti pa sveti krajevnih proraèunske rezerve za namene iz prvega odstavka tega èlena do viini 10.000,00
skupnosti, ki o tem sproti obveèajo upana.
EUR upan in o tem s pismenimi poroèili obveèa obèinski svet.
V drugih primerih uporabe sredstev proraèunske rezerve, ki presega navedeno viino
O prerazporeditvah upan poroèa obèinskemu svetu ob polletnem poroèilu izvrevanja odloèa obèinski svet s posebnim odlokom.
proraèuna in ob zakljuènem raèunu.
17. èlen
11. èlen
V proraèunu se del predvidenih proraèunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak
upan lahko v tekoèem letu razpie javno naroèilo za celotno vrednost projekta, ki je zadri kot splona proraèunska rezervacija, ki se v proraèunu posebej izkazuje.
vkljuèen v naèrt razvojnih programov, èe so zanj naèrtovane pravice porabe na
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Sredstva splone proraèunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za 6. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE
katere v proraèunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
25. èlen
izkae, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proraèuna
ni bilo mogoèe naèrtovati. Sredstva proraèunske rezervacije ne smejo presegati 2% V obdobju zaèasnega financiranja Obèine Gornja Radgona v letu 2010, èe bo zaèasno
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o doloèitvi zaèasnega financiranja.
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splone proraèunske rezervacije odloèa upan. Dodeljena sredstva
26. èlen
splone proraèunske rezervacije se razporedijo v finanèni naèrt neposrednega uporabnika.
Ta odlok zaène veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Obèine Gornja
Radgona, lokalni èasopis Prepih.
18. èlen
Èe se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proraèuna izvrevanja proraèuna
ne more uravnovesiti, se lahko za zaèasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve tevilka: 007-14/2008-105/PV
obèine ali najame posojilo najveè 5% sprejetega proraèuna, ki mora biti odplaèano do Gornja Radgona, 24.12.2008
UPAN
konca proraèunskega leta.
OBÈINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPU, l.r.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega èlena odloèa upan, ki mora o
tem obvestiti obèinski svet na prvi naslednji seji.
Na podlagi 18. èlena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljièa (Uradni
19. èlen
list RS, t. 91/00, 101/01, 26/03 in Uradno glasilo Obèine Gornja Radgona, lokalni
Èe se med proraèunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proraèun ali èasopis Prepih, t. 4/03) in 20. èlena Statuta Obèine Gornja Radgona (Uradno glasilo
zmanjanja prihodkov proraèuna ugotovi, da proraèuna ne bo mogoèe realizirati, lahko Obèine Gornja Radgona, lokalni èasopis Prepih, t. 24/06  UPB1, 47/08) je Obèinski
upan zadri izvrevanje posameznih odhodkov proraèuna, èe s tem ne ogrozi plaèevanja svet Obèine Gornja Radgona na svoji 17. redni seji, dne 23.12.2008 sprejel
zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plaèilo ali prerazporedi
proraèunska sredstva.
SKLEP
O odloèitvi iz prejnjega odstavka upan obvesti obèinski svet. Èe proraèuna ni mono
uravnovesiti, mora upan predlagati rebalans proraèuna.
20. èlen
S prostimi denarnimi sredstvi na raèunih upravlja upan. Prosta denarna sredstva se
lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in dravne vrednostne papirje ob upotevanju
naèela varnosti, likvidnosti in donosnosti nalobe. O obliki nalobe odloèa upan skladno
s predpisom ministra, pristojnega za finance.

o vrednosti toèke za izraèun nadomestila za uporabo stavbnega zemljièa
v Obèini Gornja Radgona za leto 2009

1. Vrednost toèke za izraèun nadomestila za uporabo stavbnega zemljièa v
Obèini Gornja Radgona za leto 2009 znaa 0,001773 EUR.
2. Ta sklep zaène veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Obèine Gornja
Radgona  lokalni èasopis Prepih.

tevilka: 422-1/2008-03
Datum: 24.12.2008
21. èlen
Nadzor nad poslovanje uporabnikov proraèunskih sredstev ter smotrnost in
namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Obèine Gornja Radgona v
skladu z zakonom in statutom.
4. NADZOR

Obèinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih
ustanoviteljica je obèina ter drugi uporabniki sredstev obèinskega proraèuna, so dolni
omogoèiti èlanom nadzornega odbora vpogled v finanèno dokumentacijo in jim nuditi
vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev obèinskega proraèuna. Nadzorni odbor
mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.
22. èlen
Pristojni obèinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finanènim in
raèunovodskim poslovanjem uporabnikov proraèuna po namenu, obsegu in dinamiki
porabe. Uporabniki proraèuna so dolni poroèila o porabi proraèunskih sredstev za
preteklo leto dostaviti do konca februarja tekoèega leta.
Uporabnikom proraèunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 8. èlenom tega odloka in
prvim odstavkom tega èlena lahko upan delno ali v celoti zaèasno ustavi proraèunsko
financiranje, dokonèno pa obèinski svet na predlog upana. upan o tem poroèa
obèinskemu svetu na prvi naslednji seji.

UPAN
OBÈINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPU, l.r.

Na podlagi 61. in 69. èlena Zakona o prostorskem naèrtovanju (Uradni list RS, t. 33/
2007) in 20. èlena Statuta Obèine Gornja Radgona (Uradno glasilo Obèine Gornja
Radgona, lokalni èasopis Prepih, t. 24/2006  UPB1 in 47/08), je Obèinski svet
Obèine Gornja Radgona na svoji 17. redni seji, dne 23.12.2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem naèrtu za obmoèje
»Stari Mir« v Gornji Radgoni«
1. èlen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem naèrtu
za obmoèje »Stari Mir« v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Obèine Gornja Radgona,
lokalni èasopis Prepih, t. 10/2005).
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem naèrtu za obmoèje »Stari Mir« v Gornji
Radgoni se nanaajo na spremembe pogojev zazidave na obmoèju.

23. èlen
2. èlen
Èe so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. èlena Zakona o javnih financah, lahko
upan dolniku do viine 1.000,00 EUR odpie oziroma delno odpie plaèilo dolga. Besedilo 5. èlena se spremeni tako, da se glasi:
»Na obmoèju lokacijskega naèrta je dopustna gradnja trgovsko  poslovnega objekta,
5. OBSEG ZADOLEVANJA IN POROTEV OBÈINE IN JAVNEGA SEKTORJA
tlorisne velikosti 47,64 m x 22,14 m (vzhodni krak) in 65,66 m x 21,84 m (krak, ki
poteka v smeri V-Z), viina kapne lege je 7,50 m in z zunanjo ureditvijo, kot je to
24. èlen
predvideno s projektno dokumentacijo, t. 04/2008, avgust 2008, ki jo je izdelal
Obèina Gornja Radgona se v letu 2009 ne bo dolgoroèno zadolevala.
projektant arh42, d. o. o., Razlagova 34, 9000 Murska Sobota.
Obseg porotev obèine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih
agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Obèina Gornja Radgona v letu 2009 Predvidena postavitev in oblika objekta je razvidna iz grafiène priloge 1 tega odloka.«
ne sme preseèi skupne viine glavnic 100.000,00 EUR ob pogoju, da imajo te osebe
3. èlen
zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproraèunskih virov.
Besedilo 8. èlena se spremeni tako, da se glasi:
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»Ureditev prometnih povrin je potrebno izvesti v skladu s projektno dokumentacijo, t.
2. èlen
04/2008, avgust 2008, ki jo je izdelal projektant arh24, d. o. o. Prometni reim znotraj
obravnavanega obmoèja (smeri prometa, ureditev cestnih prikljuèkov, parkiriè in Ta sklep zaène veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Obèine Gornja
dovozov) je prikazan v grafièni prilogi 1 tega odloka.«
Radgona  lokalni èasopis Prepih.
4. èlen
tevilka: 602-1/2008-103/VM
Besedilo 11. èlena se spremeni tako, da se glasi:
»Predvidena je izvedba nove transformacijske postaje na vzhodnem robu obmoèja zaradi Datum: 24.12.2008
UPAN
nadaljnjega prikljuèevanja bodoèih objektov na sosednji parceli. TP se prikljuèi v srednje
OBÈINE GORNJA RADGONA
napetostno omreje in nizkonapetostnega razdelilnega kabelskega omreja do
Anton KAMPU, l.r.
predvidenega objekta. Vsi prikljuèki in druge predvidene ureditve (krianja vodov,
zaèite) se morajo izvesti pod pogoji upravljavca  »Elektro Maribor«.
V povezavi s 46. èlenom Zakona o prostorskem naèrtovanju (Uradni list RS, t. 33/07
5. èlen
in 70/2008-ZVO-1B) in 33. èlena Statuta Obèine Gornja Radgona (Uradni glasilo
Ta odlok zaène veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Obèine Gornja Obèine Gornja Radgona, lokalni èasopis Prepih, t. 24/06 - UPB1 in 47/08) je upan
Obèine Gornja Radgona, sprejel
Radgona, lokalni èasopis Prepih.
tevilka: 35003-08/2004
Datum: 24.12.2008

UPAN
OBÈINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPU, l.r.

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zaèetku priprave obèinskega
prostorskega naèrta Obèine Gornja Radgona

1. èlen
Na podlagi 7. èlena Odloka o obèinskih taksah v Obèini Gornja Radgona (Uradno
glasilo Obèine Gornja Radgona, lokalni èasopis Prepih, t. 36/07) in 20. èlena Statuta
Obèine Gornja Radgona (Uradno glasilo Obèine Gornja Radgona, lokalni èasopis V 3. toèki (Roki za pripravo prostorskega naèrta) Sklepa o zaèetku priprave obèinskega
Prepih, t. 24/06  UPB1, 47/08) je Obèinski svet Obèine Gornja Radgona na svoji prostorskega naèrta Obèine Gornja Radgona (Uradno glasilo Obèine Gornja Radgona,
17. redni seji, dne 23.12.2008 sprejel
lokalni èasopis Prepih, t. 41/2008) se spremenijo roki za pripravo OPN-ja in njegovih
posameznih faz, in sicer:

SKLEP
o vrednosti toèke za izraèun obèinske takse v Obèini Gornja Radgona

»Izbrani naèrtovalec izdela osnutek prostorskega naèrta s predhodnim zbiranjem
podatkov in geodetskih podlag, to je v mesecu januarju 2009. Osnutek prostorskega
1. Vrednost toèke za izraèun obèinske takse v Obèini Gornja Radgona znaa
naèrta obèina posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, ki v roku 30 dneh pridobi
0,0557 EUR.
smernice za naèrtovanje od nosilcev urejanja prostora in upravljavcev javne gospodarske
infrastrukture. Po pridobitvi smernic Ministrstvo na pobudo obèine izvede tudi postopek
2. Ta sklep zaène veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Obèine Gornja usklajevanja prostorskega naèrta, èe se ugotovi, da ta ni usklajen s pridobljenimi s
Radgona  lokalni èasopis Prepih.
smernicami. Dopolnjen osnutek prostorskega naèrta in okoljsko poroèilo (v kolikor bo
potrebno), se izdelujeta soèasno in se javno razgrneta za najmanj 30 dni (predvidoma
tevilka: 4221-1/2008-03
v
aprilu 2009). Sledi sprejem staliè do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve ter
Datum: 24.12.2008
priprava dopolnjenega predloga prostorskega naèrta in (eventuelno potrebnega)
UPAN
okoljskega poroèila (maj 2009). Pridobivanje mnenj izvede ministrstvo v mesecu juniju
OBÈINE GORNJA RADGONA
2009. Obravnava in sprejem na obèinskem svetu Obèine Gornja Radgona je predvidena
Anton KAMPU, l.r.
septembra 2009, po predhodni potrditvi ministra in pridobitvi sklepa Vlade o
Na podlagi 30., 31. in 32. èlena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, t. 100/05, ZVrt-UPB2 usklajenosti.
in 25/08), 3. èlena Pravilnika o plaèilih starev za programe v vrtcih (Uradni list RS, t.
129/06 in 78/08), 17., 18. in 22. èlena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja
programov v vrtcih, ki izvajajo javno slubo (Uradni list RS, t. 97/03, 77/05, 120/05) prostora v postopku lahko tudi spreminjajo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti
in 20. èlena Statuta Obèine Gornja Radgona (Uradno glasilo Obèine Gornja Radgona, nikakrnega vpliva.«
lokalni èasopis Prepih, t. 24/2006  UPB1 in t. 47/2008), je Obèinski svet Obèine
Gornja Radgona na svoji 17. redni seji, dne 23.12.2008 sprejel naslednji
2. èlen

SKLEP
o spremembi sklepa o doloèitvi ekonomske cene
v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Obèine Gornja Radgona, lokalni èasopis Prepih
in zaène veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Obèine Gornja
Radgona, posreduje pa Ministrstvu za okolje in prostor.

1. èlen

tevilka: 3500-1/2007-206/SG
V Sklepu o spremembi sklepa o doloèitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Datum: 16. 12. 2008
Radgona, t. 602-1/2007-103/VM z dne 28.3.2008 (Uradno glasilo Obèine Gornja
Radgona  lokalni èasopis Prepih, t. 43 z dne 1.4.2008), se spremeni besedilo 3.
èlena, tako da se glasi:
»Ta sklep zaène veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Obèine Gornja Radgona 
lokalni èasopis Prepih, uporabljati se zaène s 01.04.2008 velja pa do preklica.«.

UPAN
OBÈINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPU, l.r.

