OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASIL O OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 73 DNE 1. 10. 2012
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 3., 7. in 35. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), Pravilnika
o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 20. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
24 z dne 15.10.2006-UPB1 in št. 47 z dne 1.12.2008) je Občinski svet Občine Gornja
Radgona, na svoji 10. redni seji dne 20.09.2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo
v Občini Gornja Radgona
1. člen
Dopolni se 1. odstavek 3. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53 z dne 1.10.2009)
z naslednjim besedilom:
»Sestavni del odloka je tudi Temeljna topografska karta Občine Gornja Radgona s
prikazom oskrbovanih območij. Občina Gornja Radgona zagotavlja izvajanje javne službe
oskrbe s pitno vodo na naslednjih območjih:
>

O1-8
*
*
>

Ivanjski Vrh
Spodnji Ivanjci – del
OBMOČJE 2: to so območja, kjer občina zagotavlja storitve javne službe, čeprav
ne gre za območja iz 1. in 2. odstavka 11. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo
(več kot 5 prebivalcev/ha (območje z več kot 50 prebivalci) ali povprečna
zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m3 pitne vode na dan)). V tem primeru
gre za območja, kjer zagotavljanje javne službe ni obvezno, in sicer:

AGLOMERACIJA
O2-1
*
O2-2
*
O2-3
*
*
O2-4
3017

IME AGLOMERACIJE

NASELJE
Plitvički Vrh – del
Spodnja Ščavnica – del
Zagajski Vrh – del
Spodnja Ščavnica – del

Ivanjševci ob Ščavnici

Ivanjševci ob Ščavnici – del

OBMOČJE 1: to so območja, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo na podlagi >
OBMOČJE 3: to so območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno
določb 1. in 2. odstavka 11. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (več kot 5
vodo.
prebivalcev/ha (območje z več kot 50 prebivalci) ali povprečna zmogljivost oskrbe
s pitno vodo presega 10 m3 pitne vode na dan)). Gre za območja, kje je AGLOMERACIJA
IME AGLOMERACIJE
NASELJE
zagotavljanje javne službe obvezno, in sicer:
O3-1
*
Gornji Ivanjci – del
AGLOMERACIJA
IME AGLOMERACIJ
NASELJE
O3-2
O1-1
*
Stavešinski Vrh
3064
Gornja Radgona
Gornja Radgona
*
Stavešinci – del
3028
Gornja Radgona
Podgrad
O3-3
*
Hercegovščak
*
Očeslavci
3351
Lomanoše
Lomanoše
O3-4
3064
Gornja Radgona
Norički Vrh
*
Spodnji Ivanjci – del
3064
Gornja Radgona
Črešnjevci
O3-5
*
Zbigovci
*
Spodnji Ivanjci
*
Police
*
Ivanjski Vrh – del
*
Aženski Vrh
3066
Orehovci
Orehovci
>
OBMOČJE 4: Oskrbovalna območja kjer Občina Gornja Radgona v prihodnosti
3081
Gornja Radgona
Mele
načrtuje
*
Orehovski Vrh
zagotavljanje javne oskrbe s pitno vodo.
*
Ptujska Cesta
*
Lastomerci – del
AGLOMERACIJA
IME AGLOMERACIJE
NASELJE
*
Rodmošci
O4-1
*
Ivanjševski Vrh
3351
Lomanoše
Lomanoše – del
3017
Ivanjševci ob Ščavnici
Ivanjševci ob Ščavnici
*
Police – del
O4-2
O1-2
*
Lokavci – del
*
Plitvički Vrh – del
3168
Negova
Negova – del
3351
Lomanoše
Lomanoše – del
O4-3
Spodnja Ščavnica – del
*
Gornji Ivanjci – del
O1-3
*
Stavešinci – del
*
Spodnja Ščavnica – del
* – Ni v aglomeraciji
O1-4
*
Zagajski Vrh
2. člen
*
Spodnja Ščavnica – del
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
O1-5
Radgona, lokalni časopis Prepih.
*
Lokavci – del
*
Radvenci
Številka: 007-5/2009-U108
O1-6
Datum: 21.09.2012
3168
Negova
Negova
*
Kunova – del
ŽUPAN
O1-7
OBČINE GORNJA RADGONA
*
Kunova
Anton KAMPUŠ, l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
118.702
76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/ 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.up.
0
99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07- 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
118.702
ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN, 107/2010) in 105. člena Statuta
- 3.400.339
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na
svoji 10. redni seji, dne 20.09.2012 sprejel
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
ODLOK
Skupina / podskupina kontov
Proračun leta 2012
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
119
1. člen
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
119
750 Prejeta vračila danih posojil
119
V Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 70/12 z dne 01.02.2012) se spremeni V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
2. člen tako, da glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
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
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 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2012
8.845.774 VII. ZADOLŽEVANJE (500)

119
Proračun leta 2012
4.301.624

6.790.920 50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
6.022.699
5.018.419 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
722.280 55 ODPLAČILA DOLGA
280.000
550 Odplačila domačega dolga
2.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
768.221
528.155
1.500 X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
25.200
78.666
134.700 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2011

4.301.624
4.301.624
913.961
913.961
913.961
- 12.557
3.387.663
12.557

72 KAPITALSKI PRIHODKI
87.940 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
58.000 razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev 29.940 programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine
73 PREJETE DONACIJE
20.000 kontov in podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
730 Prejete donacije iz domačih virov
20.000
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.946.914 programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornja
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.109.192 Radgona.
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pror. EU 837.722 Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

12.246.113

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

2.858.295
611.302
91.940
1.977.627
77.425
100.000

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

3.638.461
3. člen
124.987
1.653.978
485.594 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
1.373.902 – lokalni časopis Prepih.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.630.656 Številka: 007-3/2011-U120
5.630.656 Datum: 21.09.2012

2. člen
Prvi odstavek 24. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Občina Gornja Radgona se bo v letu 2012 dolgoročno zadolžila za naslednje namene:
Investicijo v širokopasovno omrežje- 1.382.355,00 eur,
Financiranje projekta SKUPAJ- 228.178,89 eur,
Investicijo v vodovodno omrežje sistema C- 663.066,76 eur,
Investicijo izgradnje čistilne naprave- 2.028.023,00 eur.«

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 73 DNE 1. 10. 2012
Na podlagi 190. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/
08) ter 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno prečiščeno besedilo –
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 in 47/08)
je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 10. redni seji dne 20.09.2012
sprejel
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4. člen
Drugi odstavek 11. člena Odloka se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Po vpisu v register turistični vodniki dobijo licenco z veljavnostjo treh let. Stroške
pridobitve licence skupaj s stroški vpisa v register turističnih vodnikov krije turistični
vodnik sam, v kolikor ni drugače dogovorjeno.

Po preteku treh let se turističnim vodnikom licenca podaljša v primeru, da turistični
vodnik po tem odloku izpolnjuje naslednje pogoje za posamezno obravnavano obdobje
treh let:
da je imel opravljena najmanj tri vodenja,
da na njegovo delo kot turističnega vodnika ni bilo več kot treh utemeljenih
pisnih pritožb,
1. člen
da mu ni bil izrečen dokazan prekršek po tem odloku,
da ima opravljena strokovna izpopolnjevanja v skladu s tem odlokom.
V 1. členu navedena grafična priloga Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč (Uradni
list RS, št. 66/00), ki jo je pod št. PU – 01/99 izdelal PROJEKT – INVEST d.o.o.,
Cankarjeva 12, 9250 Gornja Radgona, se spremeni in dopolni v delu, ki določa Na osnovi dokazanega prekrška iz tretje alineje prejšnjega odstavka, se turističnemu
funkcionalno zemljišče pri večstanovanjskem objektu Mariborska cesta 4 v Gornji vodniku licenca ne podaljša.
Radgoni. Spremembo grafične priloge je pod št. PU – 01/99 – spr z datumom september
2012 izdelal PROJEKT-INVEST d.o.o., Cankarjeva 12, 9250 Gornja Radgona, ki je Zahtevana opravljena vodenja iz prve alineje prejšnjega odstavka se lahko nadomestijo
z dokazilom o opravljenem dodatnem strokovnem izpopolnjevanju v obsegu 20 ur ali
tudi sestavni del tega odloka.
več krajših strokovnih izpopolnjevanj, v skupnem obsegu 20 ur. Organizator strokovnih
izpopolnjevanj je nosilec izobraževanj po tem odloku, Zavod za kulturo, turizem in
2. člen
promocijo Gornja Radgona.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
Nosilec izobraževanja mora za izvajanje strokovnih izpopolnjevanj zagotoviti ustrezen
lokalni časopis Prepih.
program, ki ga s sklepom potrdi župan. Vsebino in predmetnik izvajanja ter splošne
pogoje za vpis na termine usposabljanja se opredeli z javnim povabilom, ki se ga objavi
Številka: 350-03-2/99-U111
v lokalnem časopisu in na spletni strani Občine ter zavoda.
Gornja Radgona, dne 21.09.2012
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
47/2004) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/2008) je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji 10. redni seji dne 20.09.2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem
vodenju v občini Gornja Radgona
1. člen
V Odloku o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 47/2008, v nadaljevanju: Odlok),
se črta drugi odstavek 5. člena.
2. člen
V 6. členu Odloka se za zadnjim odstavkom dodata nova dva odstavka, ki se glasita:
»Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco
za lokalnega turističnega vodnika, brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega
člena, le z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov.

Program mora izpolnjevati naslednje minimalne zahteve:
vsebovati mora podrobno vsebino in predmetnik tečaja, ki je razdeljen na
teoretični in obvezen praktični del, ki se izvede na terenu;
teoretični del programa vključuje v primeru tečaja strokovne usposobljenosti
40 ur oziroma 20 ur obnovitveni tečaj;
teoretični del preverjanja pomeni opravljen pisni preizkus znanja in oddano s
strani komisije potrjeno seminarsko nalogo, katere vsebino določi nosilec
izobraževanja;
praktično preverjanje obsega vodenje v skladu s programom izobraževanja
pred komisijo. Komisijo sestavlja vsaj pet (5) članov, in sicer najmanj dva (2)
strokovnjaka, ki jih imenuje nosilec izobraževanja, en (1) član imenovan s
stani zavoda oziroma TIC-a, en (1) član s stani občine in en (1) član iz
Pomurske turistične zveze.
vsebina programa mora obsegati najmanj naslednja področja: kulturno
dediščino in arheologijo, naravne vrednote in druga področja varstva narave,
geografijo, zgodovino in umetnostno zgodovino celotnega območja Občine,
posebnosti območja Občine nekoč in danes ter kodeks turističnega vodenja;
vsak udeleženec mora opraviti samostojno vodenje s predstavitvijo posamezne
lokacije ali področja;
za izvajanje programa so zagotovljeni usposobljeni predavatelji, ki se
izkazujejo z referencami;
izvajane programa je finančno ovrednoteno s prikazanim načinom pokrivanja
stroškov izobraževanja.

Določbe tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti lokalnega turističnega vodenja Izobraževanje strokovnega in obnovitvenega izpopolnjevanja se izvajata periodično in
kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje na osnovi potreb le, če je za to zainteresiranih najmanj pet kandidatov v Občini.«
potovanje zunaj Republike Slovenije oziroma, kadar je za vodenje možno pridobiti licenco
5. člen
(dovoljenje, soglasje ipd.) na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi
pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za turizem.« Besedilo 17. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi:
»Turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona se zaračunava po ceniku, ki
ga na predlog Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, potrdi Občinski
3. člen
V 7. členu Odloka se v prvem stavku pred zadnjo besedo doda nova beseda »naslednja«, svet Občine Gornja Radgona.«
za prvo alinejo doda vejica ter besedilo štirih novih alinej, ki se glasijo:
6. člen
»- ali potrdilo oziroma dokazilo lokalnih turističnih agencij o izvajanju programa t
Besedilo 20. člena Odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
turističnega vodenja na omenjenem območju,
ali potrdilo oziroma dokazilo o pridobitvi licence s strani Gospodarske zbornice »Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo. Plačilo se
opravi na podlagi števila opravljenih ur vodenja. Vrednost urne postavke, na predlog
Slovenije,
Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, potrdi občinski svet Občine
ali potrdilo oziroma dokazilo o pridobitvi mednarodne licence,
Gornja Radgona.«
ali potrdilo oziroma dokazilo s strani strokovnega organa, h kateremu je dalo
soglasje ministrstvo, pristojno za turizem.«
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7. člen
Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/
Ta Odlok prične veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine 07) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1 in 47/08), je Občinski svet Občine
Gornja Radgona na svoji 10. redni seji, dne 20.09.2012 sprejel
Številka: 007-13/2008-U106
Datum: 21.09.2012
ODLOK
ŽUPAN
o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu
OBČINE GORNJA RADGONA
Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni
Anton KAMPUŠ, l.r.
1. člen
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
- Odlok o ureditvenem načrtu mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji
32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/2011), 48. člena Zakona
Radgoni (Uradne objave, št. 10/92 in Uradne objave Občine Gornja Radgona,
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 100/11, 32/
lokalni časopis Prepih, št. 12/97 in 46/08) in
12, 57/12) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
- del Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče (Uradne
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06, 47/08) je Občinski svet Občine
objave pomurskih občin, št. 32/87, 5/88 in 17/90, Uradne objave Občine
Gornja Radgona na svoji 10. redni seji, dne 20.09.2012 sprejel
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 14/98, 17/98 in 23/99 in Uradni
list RS, št. 69/02), ki je označeno v grafični prilogi št. 1 in je sestavni del tega
ODLOK
odloka.

o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
1. člen

Območje ureditvenega načrta se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 92/99, 101/01, 54/03 in
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih 72/12).

V 10. členu besedila Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
2. člen
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 70/2012 z dne 1. V 7. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja
2. 2012) se znesek »237.856,88 EUR« nadomesti z zneskom »250.258,82 EUR«. Radgona (Uradni list RS, št. 92/99, 101/01, 54/03 in Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 72/12) se črta 16. točka.
2. člen
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
Radgona, lokalni časopis Prepih.
– lokalni časopis Prepih.
Številka: 35200-1/2004-U108
Datum: 21.09.2012
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Številka: 007-11/2008-U107
Datum: 21.09.2012
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

