OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASIL O OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 57 DNE 1. 5. 2010
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona 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) in 116. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1
in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 25. redni seji, dne
26.04.2010 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2009
1. člen

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009. Zaključni
račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009 sestavljata splošni in posebni
del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2009.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

578.653
84.422
1.463.242
44.327
36.500
2.666.923
70.557
1.432.684
276.618
887.063
/
4.043.376
4.043.376
229.286
229.286
601.140

Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona Skupina / podskupina kontov
Realizacija 2009
za leto 2009.
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
2. člen
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
2.033
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
2.033
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2009 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
750 Prejeta vračila danih posojil
2.033
751 Prodaja kapitalskih deležev
/
v EUR-ih (brez centov)
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DELEŽEV (440+441+442+443)
124.220
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
124.220
Skupina / podskupina kontov
Realizacija 2009
440 Dana posojila
/
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
124.220
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.747.870
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
/
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.504.500
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
70 DAVČNI PRIHODKI
5.852.703
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
/
700 Davki na dohodek in dobiček
4.881.891 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
703 Davki na premoženje
590.213
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
- 122.187
704 Domači davki na blago in storitve
380.599
706 Drugi davki
/ C. RAČUN FINANCIRANJA
71 NEDAVČNI PRIHODKI
651.797
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
323.606 Skupina / podskupina kontov
Realizacija 2009
711 Takse in pristojbine
149
712 Denarne kazni
4.909 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
/
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
83.572
50 ZADOLŽEVANJE
/
714 Drugi nedavčni prihodki
239.561
500 Domače zadolževanje
/
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.298.505 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
56.271
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev,stanovanj
703.851
55 ODPLAČILA DOLGA
56.271
721 Prihodki od prodaje zalog
550 Odplačila domačega dolga
56.271
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja
594.654 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
73 PREJETE DONACIJE
5.000
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
422.682
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.000
731 Prejete donacije iz tujine
/ X. NETO ZADOLŽEVANJE
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.939.864
(VII.-VIII.)
- 56.271
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.221.978
741 Prejeta sredstva iz proračuna EU
717.886
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2009 je 471.313,45 EUR.
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.146.729
40 TEKOČI ODHODKI
2.207.144
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»Ravnatelj in pomočnik ravnatelja ter njuni ožji družinski člani (zakonec, partner, otroci,
in posvojenci, starši in posvojitelji, bratje in sestre) ne morejo voliti in biti izvoljeni v svet
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 497,85 eur se prenese med sredstva zavoda.«
proračunske rezerve v letu 2010.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
3. člen

4. člen

5. člen
V tretjem odstavku 16. člena se pred piko vstavi oklepaj in vstavi naslednje besedilo:

Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009 se objavi v Uradnem
glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.
»(izmed kandidatov strokovnih delavcev matične in podružnične šole in izmed kandidatov
upravno-administrativnih in tehničnih delavcev)«.
Številka: 007-14/2008
6. člen
Datum: 28.04.2010
18. člen se spremeni tako, da glasi:
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
»Člani sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika sveta in namestnika
Anton KAMPUŠ, l.r.
predsednika.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,Odl.US: U-I-104/92,
Odl.US: U-I-34/98, -ZPDZC, -ZJZP), 40, 41. in 140 člena Zakona o organizaciji in Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07–ZOFVI-UPB5, 36/08- Svet odloča z večino glasov svojih članov.
ZOFVI-G, 58/09, 64/09-popr. in 65/09 popr.) ter 20. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni
dne 15. 10. 2006-UPB1 in št. 47 z dne 1. 12. 2008), je Občinski svet Občine Gornja po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta
Radgona svoji 25. redni seji dne 26.04.2010 sprejel
zavoda.«
ODLOK
7. člen
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V 19. členu se za petim odstavkom dodata novi šesti in sedmi odstavek, ki glasita:
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
»Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno
uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki se
1. člen
V 12. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna nanašajo na volitve.«
šola Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
»Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet
št. 52 z dne 1. 8. 2009) se spremeni tretji odstavek tako, da glasi:
zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah,
ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju
»Svet zavoda šteje 11 članov, in ga sestavljajo:
trije predstavniki ustanovitelja, od katerih mora biti najmanj eden, delavec podjetij.«
občinske uprave,
8. člen
pet predstavnikov delavcev zavoda,
V 22. členu se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki glasi:
trije predstavniki staršev.«
»- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,«.
2. člen
Za prvim odstavkom 13. člena se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki glasijo: Dosedanje 4. do 20. alineja, postanejo 5. do 21. alineja.
9. člen
»Mandat članom sveta predstavnikom ustanovitelja začne teči dan po dnevu
V
24.
členu
se
prvi
odstavek
spremeni
tako, da glasi:
prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom ustanovitelja, oziroma dan
po dnevu imenovanja v svet zavoda.«
»Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po
»Mandat članom sveta predstavnikom delavcev začne teči dan po dnevu prenehanja študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe,
mandata starim članom sveta predstavnikom delavcev, oziroma dan po dnevu pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri
razglasitve rezultatov volitev.«
bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
»Mandat predstavnikov staršev v svetu zavod je povezan s statusom njihovih otrok v izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
zavodu. Mandat članom sveta predstavnikom staršev začne teči dan po dnevu ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom staršev, oziroma dan po dnevu dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ne nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
izvolitve na svetu staršev.«
nedotakljivost.«
Dosedanji 2. do 6. odstavek, postanejo 5. do 9. odstavek.
Za drugim odstavkom 24. člena se doda novi tretji odstavek, ki glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovan tudi, kdor ima ali je imel na dan 11. 8. 2009
izobrazbo najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi najmanj druge stopnje, ki lahko opravlja vzgojno-izobraževalno delo učitelja
ali svetovalnega delavca v skladu s 146. oziroma 148. členom Zakona o organizaciji
»Predstavnike delavcev zavoda se voli:
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 12/96), 42. členom Zakona
iz matične šole trije predstavniki,
o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
iz podružnične šole en predstavnik,
izmed delavcev upravno-administrativnih in tehničnih služb en predstavnik.« izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08 – ZOFVI-G) in 10. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 58/09, 64/09 in
65/09-popr. – ZOFV-H) na šoli, na kateri bo opravljal naloge ravnatelja, in izpolnjuje
druge pogoje za ravnatelja šole.«
4. člen
V 15. členu se za drugim odstavkom dodata novi 3. in 4. odstavek, ki glasita:
Dosedanji 3. odstavek postane 4. odstavek, ki se spremeni in glasi:
»Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico«.

3. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da glasi:
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»Mandat ravnatelja traja 5 let. Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko
5 mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«
imenovan za ravnatelja ne glede na določbo 1. odstavka 24. člena tega odloka.«
»Ravnatelj, ki ima na dan uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja višješolsko izobrazbo (18. 8. 2001),
pridobljeno po programih sprejetih pred uveljavitvijo zakona o visokem šolstvu (Ur. l.
»- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavljajo oziroma oblikujejo delovne skupine.« RS, št. 67/93, 39/95-odločba US, 18/98-odločba US, 35/98-odločba US in 99/
Deseta alineja 4. odstavka se črta.
99), petindvajset let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja najmanj dva
Dosedanja 11. alineja 4. odstavka postane deseta.
mandata, je lahko ponovno imenovan za ravnatelja.«
10. člen
Deveta alineja 4. odstavka 35. člena se spremeni tako, da glasi:

11. člen
Za 37. členom se doda novi 37. a člen, ki glasi:
»V. a

ZAPOSLENI V ZAVODU

Prehodne in končne določbe
15. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka zagotoviti
uskladitev sestave sveta zavoda z določbami 1. člena tega Odloka.

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni
delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih Sestava sveta zavoda po tem Odloku se zagotovi z izvedbo dodatnih volitev dveh
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni predstavnikov delavcev v svet po postopku in na način, ki je s tem Odlokom določen
delavci).
za volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda. Izvoljenima predstavnikoma delavcev
v svet zavoda z dodatnimi volitvami poteče mandat s potekom mandata predstavnikom
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno delavcev v svetu zavoda.
veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
Ne glede na določbo 2. odstavka tega člena lahko svet zavoda pozove razpisno komisijo,
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, ki je vodila volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, da potrdi izvolitev v svet zavoda
določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. za preostanek mandatne dobe tistima kandidatoma na volitvah predstavnikov sveta
sedanjega sklica, ki sta med neizvoljenimi kandidati za predstavnike delavcev v svet
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki zavoda dobila največ glasov, vendar ne manj kot 5 % glasov tistih, ki so volili. Če sta dva
niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika kandidata dobila isto število glasov postane član sveta tisti, ki ima daljšo delovno dobo
preverja ob prvi namestitvi.
v zavodu. Če pogoje za potrditev izvolitve izpolnjuje le en kandidat, tedaj se izvedejo
dodatne volitve v smislu določbe 1. odstavka tega člena le za enega člana sveta zavoda.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi
stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega
16. člen
strokovnega sveta.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s
sistemizacijo delovnih mest.
Številka: 601-2/96-U103
Datum: 28.04.2010
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih
mest, obvladati morajo slovenski jezik.«
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
12. člen
Anton KAMPUŠ, l.r.
Za 37. a členom se doda novi 37. b člen, ki glasi:
Na podlagi 61. do 69. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.
»Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic 33/2007, 70/2008-ZVO-1B in 108/2009-ZPNačrt-A) in 20. člena Statuta Občine
delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v svojem splošnem aktu.
24/06 – UPB1 z dne 15. 10. 2006 in 47/08 z dne 1. 12. 2008) je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji 25. redni seji, dne 26.04.2010 sprejel
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi
sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov
ODLOK
in standardov ravnatelj v soglasju z ministrstvom.
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Gornja Radgona
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra«.
1. člen
13. člen
V 40. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni
»Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega list RS, št. 92/99, 101/2001 in 54/2003 ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative lokalni časopis Prepih, št. 9/2004, 14/2005, 17/2006, 34/2007, 43/2008 in 49/
in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.« 2009), se 1. točka 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Več manjših območij, iz katerih se izvzamejo zemljišča, parc. št. 27/12, 27/13, 27/
14. člen
14, 27/15, 27/16, 27/17, vse k. o. Police, na katerih je dovoljena gradnja
V 48. členu se za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek:
stanovanjskih objektov.«
»Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in
po postopku, določenem s tem odlokom.«

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
»Ravnatelj, ki je imel na dan uveljavitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in lokalni časopis Prepih.
izobraževanja (15. 3. 1996) srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe in je
opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika dva mandata in ravnatelj oziroma Številka: 35003-8/1999
pomočnik ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma Datum: 28.04.2010
pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja ne glede na določbo 1. odstavka 24. člena tega odloka.«
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
»Ravnatelj, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz 1. odstavka 24. člena tega odloka in
Anton KAMPUŠ, l.r.
je imel na dan 15. 3. 1996 ob uveljavitvi ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice

OBJAVE OBČINE GORNJA RADGONA

1.5.2010

Občina Gornja Radgona na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov 1. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih
društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja pospeševanje turizma:
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/2008,) in določil Odloka o proračunu Občine
1.1. organizacija projektov s področja pospeševanja turizma
100 točk/projekt
Gornja Radgona za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
1.2. organizacija in izvedba natečajev (npr. natečaj za
Prepih, št. 52/2009), objavlja
najlepšo okolico,..)
100 točk/natečaj
1.3. organizacija drugih aktivnosti za občane
50 točk/aktivnost
Javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona-v letu 2010 2. Organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja
2.1. organizacija in izvedba strokovne ekskurzije
100 točk/projekt
1.PREDMET JAVNEGA RAZPISA
2.2. organizacija in izvedba seminarjev, delavnic na
temo izobraževanje
100 točk/projekt
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti turističnih društev na področju
2.3. udeležba in sodelovanje na seminarju ali delavnici na
turizma v Občini Gornja Radgona, ki jih je društvo izvajalo v preteklem letu z naslednjimi
temo izobraževanje
20 točk/udeležbo
vsebinami:
–
izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev 3. Akcije na področju urejanja okolja:
Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini,
3.1. izvedba čistilnih akcij v kraju
50 točk/akcijo
ipd.,
3.2. olepšanje kraja z zasajanjem rož, vzdrževanje in
–
izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.,
urejanje cvetličnih gred
100 točk/akcijo
–
spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
3.3. urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih
turizma,
objektov v kraju
100 točk/akcijo
–
akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja
3.4. urejanje in vzdrževanje tematskih poti
100 točk/akcijo
okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti,
razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in 4. Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine kraja in območja
dopolnilnih dejavnosti ipd.,
4.1. organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja100 točk/projekt
–
organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
4.2. udeležba in sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja
–
aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
dediščine kraja
50 točk/udeležbo
–
izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji,
predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,
5. Organizacija in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
–
oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
5.1. organizacija s turizmom povezano prireditev v Občini
100 točk/prireditev
5.2. sodelovanje na s turizmom povezani prireditvi
50 točk/sodelovanje
Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost
5.3. sodelovanje na s turizmom povezani prireditvi
društev ter programe izvedene v preteklem letu.
izven Občine
50 točk/sodelovanje
Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno
konstrukcijo ter poročilom.
6. Izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva
6.1. za vse programske in materialne stroške na leto
100 točk/skupno število
2. POGOJI ZA SODELOVANJE IN PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
6.2. izdaja biltenov in drugih informativno-promocijskih
materialov
200 točk/vsako izdajo
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva oziroma društva, ki imajo v ustanovitvenem
6.3.izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega
aktu določeno turistično dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
podmladka
100 točk/aktivnost
·
da so registrirana po zakonu o društvih,
·
da imajo sedež na območju občine Gornja Radgona,
7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja
·
da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
7.1. Oblikovanje turističnih izdelkov (spominek)
200 točk/izdelek
·
da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne
7.2. Oblikovanje nove turistične ponudbe kraja obveznosti,
programi (npr. tematske poti)
200 točk/projekt
·
da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje
dejavnosti,
8. Aktivnosti, ki se ne uvrstijo med navedene dogodke
·
da delujejo najmanj eno leto,
8.1. večjega pomena
100 točk/aktivnost
·
da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov društev na 8.2. manjšega pomena
50 točk/aktivnost
področju turizma v občini Gornja Radgona.
Pri izvedenih aktivnostih v kraju, kjer je možno sodelovanje več društev, se za
3. VIŠINA ZAGOTOVLJENIH PRORAČUNSLKIH SREDSTEV:
organizacijo in izvedbo prireditev poda pisno soglasje Krajevne skupnosti v kateri ima
društvo sedež. Upošteva se tudi koledar prireditev.
Višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma je 7.726,00
EUR.
5. VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Če sredstva za sofinanciranje projektov društev niso porabljena, se v sorazmernem
deležu glede na sofinanciranje delovanja in programov društev razdelijo med prijavljena Vloga mora biti izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse
društva.
zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zaprti kuverti z oznako
4. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU »Ne odpiraj-javni razpis za programe v turizmu«, do vključno 24. maja 2010
TURIZMA:
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
v tajništvu občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13;
Komisija pri izboru programov in projektov za višino sofinanciranja določi na podlagi
na spletni strani občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
izpolnjevanja meril in kriterijev ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov po Vse informacije glede razpisa so na voljo na tel. številki 564 38 35 (Majda Ferenc) ali
Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja po elektronski pošti: majda.ferenc@gor-radgona.si.
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/
2008 v nadaljevanju - Pravilnik) .
6. OBRAVNAVA VLOG
Merila so v obliki točkovnega sistema. Vrednost točke se izračunava na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Za vsako vlogo komisija ugotovi ali je pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in
ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Upoštevajo in ocenjujejo se prijave
Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma komisija upošteva naslednja društev, ki izpolnjujejo pogoje 2. in 3. člena Pravilnika. Po ugotovitvi komisije o
merila in kriterije:
izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija pristopi k ocenjevanju
prijavljenih programov v skladu z merili, ki so bila navedena v javnem razpisu oz. v razpisni
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dokumentaciji in v skladu, ki jih določa Pravilnik.
Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo
vlogo dopolniti najkasneje v 5 dneh od prejema poziva. Če vloga v navedenem roku ni
dopolnjena, se zavrže kot nepopolna.
Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis pripravi
predlog razdelitve namenskih sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave
izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku
8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med
občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
7. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV
Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za

katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, Občina prekine
pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši navedena določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega
proračuna na naslednjem javnem razpisu Občine.
Številka: 322-04/2010-U106
Datum: 22. 4. 2010
ŽUPAN
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