OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASIL O OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 84 DNE 1. 5. 2014
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
11/2011-UPB4) ter 20 in 116. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Skupina / podskupina kontov
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06- UPB1 in 47/08) je Občinski
svet Občine Gornja Radgona na svoji 17. redni seji, dne 17.04.2014 sprejel
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2013
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
1. člen
DELEŽEV (440+441+442+443)
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013. Zaključni
račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013 sestavljata splošni in posebni 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
del.
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona
za leto 2013.
2. člen
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2013 je realiziran v naslednjih zneskih:
v EUR-ih (brez centov)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
ZR leta 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7,912,077
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6,669,217
70 DAVČNI PRIHODKI
5.873.131
700 Davki na dohodek in dobiček
4.900.878
703 Davki na premoženje
727.779
704 Domači davki na blago in storitve
244.475
71 NEDAVČNI PRIHODKI
796.086
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
470.625
711 Takse in pristojbine
1.683
712 Denarne kazni
14.044
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
94.073
714 Drugi nedavčni prihodki
215.660
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.797
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
1.797
73 PREJETE DONACIJE
4.700
730 Prejete donacije iz domačih virov
4.700
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.236.362
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
516.567
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pror. EU
719.795
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.747.942
40 TEKOČI ODHODKI
2.758.079
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
612.414
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
96.936
402 Izdatki za blago in storitve
1.911.792
403 Plačila domačih obresti
56.937
409 Rezerve
80.000
41 TEKOČI TRANSFERI
2.918.592
410 Subvencije
59.784
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.506.996
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
363.592
413 Drugi tekoči domači transferi
988.220
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
3.916.897
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.916.897
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
154.375
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.up.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
154.375
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
- 1.835.865
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2012

ZR leta 2013
24.833
24.833
24.833

24.833
ZR leta 2013
2.221.980
2.221.980
2.221.980
535.665
535.665
535.665
- 124.718
1.686.315
1.835.866
61.610

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013 se objavi v Uradnem
glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.
Številka: 007-6/2012-U120
Datum: 18.04.2014
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 91/00, 101/01, 26/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 4/03) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 17. redni seji, dne
17.04.2014 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Gornja Radgona za leto 2014
1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Gornja Radgona za leto 2014 znaša 0,001924 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.

Številka: 422-1/2014-U105
Datum: 18.04.2014
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
velja hišni red tako kot za vse športne površine in objekte na TŠC.
70/08-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 43/2011-ZKZ-C, 57/2012,
57/2012-ZUPUDPP-A in 109/12) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V UPORABO TER DOLOČANJE UPORABNINE ZA
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 UPORABO ŠPORTNIH POVRŠIN IN OBJEKTOV NA TŠC
z dne 15. 10. 2006 in 47/08 z dne 1. 12. 2008) je Občinski svet Občine Gornja
Radgona na svoji 17. redni seji, dne 17.04.2014 sprejel
3. člen
Športne površine in objekti na TŠC se uporabljajo za naslednje namene:
ODLOK
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok,
2. izvajanje športne vzgoje otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
vrhunski šport,
za območje Občine Gornja Radgona
3. izvajanje športne rekreacije klubov in športnih društev in organiziranje tekem teh
klubov in društev,
1. člen
4. izvajanje športne rekreacije drugih društev, rekreativnih skupin in posameznikov
iz Občine Gornja Radgona,
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni
5.
izvajanje športne vadbe društev, klubov in posameznikov izven Občine Gornja
list RS, št. 92/99, 101/01, 54/03, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni
Radgona,
časopis Prepih, št. 54/09 – Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem
načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci, na območju občine Gornja 6. organiziranje športnih prireditev.
Radgona ter spremembe in dopolnitve prostorskih aktov, 72/12, 73/12– Odlok o
4. člen
prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi
objekti v Gornji Radgoni, 77/13 in 81/13 – Odlok o spremembah in dopolnitvah Uporabniki športnih in drugih površin ter objektov na TŠC morajo v času uporabe le-teh
Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja spoštovati veljavni hišni red in se po njem dosledno ravnati.
Organizator športne prireditve je dolžan le-to obvezno priglasiti pri pristojnem organu
Radgona), se v 7. členu črtata 3. in 7. točka.
v skladu z zakonom, poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti
nujno medicinsko pomoč in požarno varnost ter izvajati vse druge ukrepe, ki jih določajo
2. člen
predpisi in ta pravilnik, ter skrbeti za urejenost prometa v času športnih prireditev.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Uporabniki športnih površin in objektov na TŠC morajo v času uporabe le–teh,
uporabljati ustrezno športno in zaščitno opremo. Občina ne odgovarja za poškodbe
Radgona, lokalni časopis Prepih.
uporabnikov športnih in drugih površin ter objektov na TŠC.
Za stanje opreme in naprav v času uporabe športnih objektov in naprav na TŠC,
Številka: 35003-8/1999-U107
odgovarjajo uporabniki materialno, povzročeno škodo pa so dolžni povrniti ali odpraviti
Datum: 18.04.2014
nemudoma oziroma najkasneje v roku desetih dni od dneva povzročitve škode.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
5. člen
Anton KAMPUŠ, l.r.
Pri oddaji športnih površin in objektov na TŠC v uporabo, imajo prednostno pravico
Na podlagi 3., 17., 18., 20., in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
97/01-ZSDP, 15/03-ZOPA), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 1. osnovne šole in vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona za izvedbo
šolskega pouka športne vzgoje, ter predšolskih in šolskih interesnih dejavnosti v
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF) in v skladu s prvim
dopoldanskem času;
odstavkom 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 2. športna društva in klubi, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok, mladine ter
članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in imajo sedež na območju Obči01.12.2008) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 17. redni seji dne
ne Gornja Radgona;
17.04.2014 sprejel
3. športna društva in klubi, ki izvajajo programe interesne športne vzgoje za otroke
in mladino in imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona;
PRAVILNIK
o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni 4. drugi klubi, društva in skupine s sedežem v Občini Gornja Radgona, ki izvajajo
športno rekreacijo;
5. drugi uporabniki iz Občine Gornja Radgona;
I. SPLOŠNE DOLOČBE
6. društva in klubi izven občine Gornja Radgona;
1. člen
Pravilnik o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni (v 7. drugi uporabniki izven občine Gornja Radgona.
nadaljevanju: pravilnik) določa pogoje, merila in namen uporabe športnih površin in
6. člen
objektov na Turistično športnem centru Trate v Gornji Radgoni (v nadaljevanju: TŠC),
ŠPORTNE POVRŠINE NA TŠC
ki so v lasti in v upravljanju Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju: občina).
Uporabnina za športne površine na TŠC iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, se
ne zaračunava za uporabnike iz 1., 2., 3., 4., in 5. točke 5. člena tega pravilnika, ter za
2. člen
športne prireditve, katerih donator, organizator oz. soorganizator je občina. V primerih
Pravilnik obravnava naslednje športne površine na TŠC:
koriščenja športnih površin z uporabo razsvetljave se uporabnina lahko zaračuna.
1000 m tekaška steza, parc. št. 811, k.o. 184 G. Radgona,
Cene uporabnine športnih površin na TŠC iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika
- igrišče za odbojko na mivki, del parcele št. 812/1, k.o. 184 G. Radgona,
za komercialne uporabnike in uporabnike iz 6. in 7. točke 5. člena tega pravilnika se
- glavno igrišče za veliki nogomet, parc. št. 812/2, k.o. 184 G. Radgona,
oblikujejo po tržnih zakonitostih.
- igrišče za odbojko na umetni travi, del parcele št. 812/3, 184 k.o. G. Radgona,
- igrišče za košarko, del parcele št. 812/3, 184 k.o. G. Radgona,
7. člen
teniška igrišča na peščeni podlagi, parc. št. 812/4, 184 k.o. G. Radgona,
DOM ŠPORTA NA TŠC
- igrišče za mali nogomet na umetni travi, parc. št. 812/5, k.o. 184 G. Radgona,
Občina enkrat letno, praviloma na začetku leta, na podlagi javnega poziva zbere predloge
- pomožno igrišče za veliki nogomet, parc. št. 812/6, k.o. 184 G. Radgona,
- igrišče za mali nogomet (ob skate parku), del parcele Št. 812/7, k.o. 184 G. Radgona, uporabnikov za uporabo prostorov Doma športa na TŠC.
- igrišče za mali nogomet (ob pomožnem igrišču za veliki nogomet), del parcele št. 812/ Na podlagi zbranih predlogov občina oblikuje urnik uporabe prostorov Doma športa.
Pri pripravi urnika uporabe se upoštevajo določila 5. člena tega pravilnika, ki se
7, k.o. 184 G. Radgona,
navezujejo na prednostno uporabo.
skate park, del parcele št. 812/7, k.o. 184 G. Radgona.
Urnik uporabe se s predlogi uporabnikov dopolnjuje vse dokler vsi termini niso polni, s
ciljem, da so prostori Doma športa skozi leto čim bolj zasedeni.
Pravilnik obravnava naslednje športne objekte na TŠC:
- Dom športa, del parcel 812/1 in 812/2, k.o. 184 G. Radgona.
8. člen
Z zainteresiranimi uporabniki občina sklene pogodbo. V pogodbi se poleg splošnih
Pravilnik obravnava druge površine na TŠC:
- med druge površine na TŠC so uvrščene vse druge nešportne površine, za katere plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih razmerjih, pravicah in obveznostih
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občine in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za
dogovorjeno uporabo športnih objektov, upoštevanje tega pravilnika, za morebitno
povzročeno škodo na objektih in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.
Ne glede na sprejeti urnik uporabe, lahko občina kateremukoli uporabniku enostransko
odpove ali prestavi posamezne termine uporabe Doma športa na druge proste termine,
če so le-ti na razpolago.
Občina lahko odpove ali prestavi termin praviloma zaradi organiziranja in izvedbe
športnih tekem ali drugih športnih dogodkov splošnega širšega pomena.
Občina lahko uporabnikom odpove termine uporabe Doma športa tudi:
če uporabniki ne spoštujejo določil tega pravilnika in hišnega reda,
če uporabniki ne plačujejo računov za uporabo prostorov Doma športa.
V kolikor se ugotovi prezasedenost prostorov Doma športa ima občina pravico
enostransko omejiti uporabniku uporabo.
Rok za prestavitev ali odpoved termina je 3 dni pred predvidenim terminom uporabe.

-

9. člen
Uporabnina prostorov Doma športa se zaračunava za vse uporabnike na podlagi cenika,
ki ga sprejme župan.
Osnova za določitev uporabnine je ekonomska cena uporabe, ki je sestavljena iz
obratovalnih in materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za tekoče in
investicijsko vzdrževanje.
1.
Višina letnih obratovalnih in materialnih stroškov zajema:
stroške porabljene električne energije,
stroške ogrevanja in prezračevanja,
stroške komunalnih storitev,
stroške potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice…),
stroške vzdrževanja igrišč in ostalih zelenih površin znotraj TŠC,
stroške zavarovanja,
druge materialne stroške.
2.
Stroški upravljanja:
stroški plač in drugih osebnih prejemkov osebja, ki skrbi za urejenost TŠC-ja.
3.
Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

Številka: 007-2/2014-U103
Datum: 18.04.2014

10. člen
Za uporabnike iz 1. do 5. točke 5. člena tega pravilnika, ki imajo z občino, na podlagi v
prvem odstavku 8. člena tega pravilnika sklenjeno pogodbo o uporabi prostorov doma
športa, in bodo navedene prostore uporabljali najmanj 30 krat letno, se uporabnina po
ceniku lahko zniža. Uporabnina po ceniku se lahko zniža tudi za potrebe predstavitev
dejavnosti javnih športnih programov in športnih prireditev, ki se izvajajo v humanitarne
namene. Znižana uporabnina se podrobneje opredeli v ceniku.
Cene uporabnine za komercialne uporabnike in uporabnike iz 6. in 7. točke 5. člena
tega pravilnika se oblikujejo po tržnih zakonitostih, kar pomeni, da je v tem primeru
cena za uporabo Doma športa lahko tudi višja od cene določene s cenikom.
11. člen
Sredstva, pridobljena z oddajanjem športnih površin in objektov na TŠC so prihodek
proračuna občine in so namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja, tekočega in
investicijskega vzdrževanja površin in objektov na TŠC ter za dvig standarda pogojev
za šport.
III. DRUGA DOLOČILA
12. člen
V imenu občine, imenuje župan osebo (v nadaljevanju: vzdrževalec), ki skrbi za nadzor
nad uporabo športnih in drugih površin ter objektov, kakor tudi za spoštovanje urnika
uporabe ter spoštovanje izvajanja določil tega pravilnika.
V hišnem redu, ki ga sprejme župan, se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov
športnih in drugih površin ter objektov na TŠC ter pooblastila vzdrževalca.
O določitvi višine uporabnine iz drugega odstavka 6. člena in drugega odstavka 10.
člena tega pravilnika ter zadevah glede uporabe TŠC, ki niso opredeljene v tem pravilniku,
odloča župan.
13. člen
Nadzor nad uporabo športnih površin in objektov na TŠC izvaja vzdrževalec, za določbe
iz 4. člena tega pravilnika pa tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
V primeru, da se športne površine in objekti na TŠC uporabljajo s strani osnovnih šol
in vrtcev je nadzor nad uporabo dolžno izvajati strokovno osebje šol oziroma vrtcev.
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naziv uporabnika,
površine ali prostor, ki se uporabljajo,
odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
čas uporabe,
število udeležencev,
ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oz. poškodbah na objektu in opremi
po zaključku uporabe.

15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o uporabi nogometnega
igrišča z umetno travo na TŠC Trate v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih št. 64 z dne 1. 2. 2011).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo in 126/07 – ZGO-1B) in 20. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06
- UPB1, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 17. redni seji, dne
17.04.2014 sprejel naslednji

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičnine:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ŠTEVILKA
K.O.
184
184
184
184
187
187
187
187
189
189
189
189
189
189
192
193
193
193
193
193
193
196
197
205
205
206
208
208
208
208
208
208
208
208
209
210

NAZIV K.O.

PARC. ŠT.

KULTURA

Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Črešnjevci
Črešnjevci
Črešnjevci
Črešnjevci
Hercegovščak
Hercegovščak
Hercegovščak
Hercegovščak
Hercegovščak
Hercegovščak
Plitvički Vrh
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Orehovski Vrh
Orehovci
Stavešinci
Stavešinci
Ivanjševci
Negova
Negova
Negova
Negova
Negova
Negova
Negova
Negova
Kunova
Gornji Ivanjci

582/10
582/24
585/9
588/1
326/12
599/7
599/10
599/12
249/4
251/9
291/4
308/13
308/14
320/4
31/11
13/2
16/2
18/2
19/2
31/7
1908/2
103/2
559
215/4
241/8
587/6
737/4
737/6
769/6
818/2
1070/7
1117/23
1190/10
1190/12
156/4
55/7

pot
travnik (pot)
travnik (pot)
pot
travnik (cesta)
pot
pot
pot
cesta
sadovnjak (cesta)
sadovnjak (cesta)
sadovnjak (cesta)
sadovnjak (cesta)
pot
vinograd (cesta)
gozd (cesta)
njiva (cesta)
njiva (cesta)
travnik (cesta)
travnik (cesta)
cesta
cesta
pašnik (cesta)
cesta
pot
vinograd (cesta)
sadovnjak (cesta)
njiva (cesta)
sadovnjak (cesta)
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta

POVRŠINA
vm
791
574
1066
1774
245
210
95
11
49
178
464
972
105
1477
405
1553
199
179
382
1278
341
259
579
120
128
319
32
131
93
33
365
1346
110
519
138
573
2

14. člen
ki so last Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona,
Vzdrževalec je dolžan na podlagi urnikov vadbe oz. uporabe voditi posebno evidenco matična št.: 5880289000, do celote (1/1) in predstavljajo javne površine pridobijo
uporabe le-teh, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 84 DNE 1. 5. 2014

4

EUR/izvedeno meritev.

II.
Nepremičnine:

1.
2.
3.
4.

ŠTEVILKA
K.O.
193
193
193
193

NAZIV K.O.

PARC. ŠT.

KULTURA

POVRŠINA
vm
922
44
44
58

V ceno 9,5 % DDV ni vključen.

2

Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica

222/2
222/6
223/2
224/4

pašnik (cesta)
pašnik (cesta)
cesta
cesta

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
– lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.06.2014.

Številka: 355-1/2014-U108
ki so last Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Datum: 18.04.2014
matična št.: 5880289000, v deležu 1/2 in predstavljajo javne površine pridobijo status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

III.
Pri nepremičninah iz I. in II. točke tega sklepa se na podlagi pravnomočnih ugotovitvenih
odločb o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v zemljiški Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/
knjigi predlaga zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
12) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/08) je
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Občinski svet Občine Gornja Radgona na 17. redni seji, dne 17.04.2014 sprejel
Radgona, v lokalnem časopisu Prepih.
SKLEP
o potrditvi cene storitev z zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter
Številka: 478-041/2012-U109
malimi komunalnimi čistilnimi napravami
Datum: 18.04.2014
na območju občine Gornja Radgona
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
1. člen
Anton KAMPUŠ, l.r.
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cene
storitve v zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih napravami na področju občine Gornja Radgona, marec 2014, ki ga je izdelal izvajalec
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 20. člena javne službe javno podjetje Komunala Radgona d.o.o..
Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
2. člen
Prepih, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje ceno storitve v zvezi z nepretočnimi in
Radgona na 17. redni seji, dne 17.04.2014 sprejel
obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju občine
Gornja Radgona, ki vsebuje odvoz in čiščenje grezničnih gošč ali odpadnega blata iz
SKLEP
o potrditvi cene storitev v zvezi z izdelavo ocene obratovanja male male komunalne čistilne naprave in znaša 20,13 EUR/m3.

komunalne čistilne naprave na območju občine Gornja Radgona

V ceno 9,5 % DDV ni vključen.

1. člen
3. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cene
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
storitve v zvezi z izdelavo ocene obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav na področju
– lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.06.2014.
občine Gornja Radgona, marec 2014, ki ga je izdelal izvajalec javne službe javno podjetje
Komunala Radgona d.o.o..
Številka: 355-1/2014-U108
Datum: 18.04.2014
2. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje ceno storitve v zvezi z izdelavo ocene
ŽUPAN
obratovanja male komunalne čistilne naprave na območju občine Gornja Radgona, ki za
OBČINE GORNJA RADGONA
izdelavo posamezne ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave znaša 78,99
Anton KAMPUŠ, l.r.

