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Na podlagi prvega odstavka 4. člena, 18. člena, tretjega odstavka 87. člena in drugega
odstavka 95. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 18. redni seji dne
11.05.2017 sprejel

(2) Krajevne skupnosti nastopajo v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
(3) Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti.
(4) Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti sta odgovorna predsednik
sveta in svet krajevne skupnosti.

ODLOK
o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona

8. člen
(1) Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v njegovem finančnem
načrtu, ki je sestavni del proračuna občine, bilančni podatki krajevne skupnosti pa so
vključeni v bilance proračuna občine.
(2) Sredstva se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom občine
ter le v obsegu proračunskih postavk.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se natančneje določajo volilne enote za volitve članov svetov krajevnih
skupnosti in število članov sveta, ki se volijo po volilnih enotah, območja, organizacija
delovanja in financiranje krajevnih skupnosti, kot ožjih delov občine (v nadaljevanju:
krajevne skupnosti) iz sredstev, ki so določena v proračunu občine Gornja Radgona (v
nadaljevanju: občina).
(2) Naloge, ki jih opravljajo krajevne skupnosti, so določene s statutom občine.

9. člen
(1) Sredstva namenjena za tekoče delovanje ter financiranje nalog in aktivnosti, ki jih
določa Statut občine se zagotavljajo za vse krajevne skupnosti v višini, ki jo letno
določi Občinski svet občine ob sprejemu proračuna občine.
(2) Krajevne skupnosti, poleg sredstev iz občinskega proračuna, financirajo naloge
tudi s sredstvi, pridobljenimi z opravljanjem lastne dejavnosti, z donatorskimi sredstvi,
s samoprispevki in z drugimi prihodki, ki ne vplivajo na višino upravičenih sredstev po
2. člen
Krajevne skupnosti v skladu z navodili pristojnih služb Občine Gornja Radgona opravljajo prvem odstavku tega člena.
naloge iz svoje pristojnosti in naloge iz pristojnosti Občine Gornja Radgona, ki so v (3) Krajevne skupnosti lahko uporabljajo sredstva iz prejšnjega odstavka le za namene
skladu s predpisi Občine Gornja Radgona prenesene na krajevne skupnosti in se za katere so bila pridobljena.
pretežno nanašajo na prebivalce in območje krajevnih skupnosti Občine Gornja (4) Prerazporeditve pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu
krajevne skupnosti) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
Radgona.
oz. med podprogrami v okviru glavnih programov se izvajajo v skladu z veljavnim
odlokom o proračunu.
II. OBMOČJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
3. člen
Na območju občine Gornja Radgona so s Statutom Občine Gornja Radgona
ustanovljene naslednje krajevne skupnosti: Krajevna skupnost Črešnjevci-Zbigovci,
Krajevna skupnost Gornja Radgona, Krajevna skupnost Spodnji Ivanjci, Krajevna
skupnost Negova in Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica.
III. ORGANI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
4. člen
(1) Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na
območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.
(2) Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan in javni uslužbenec v
občinski upravi.
(3) Svet krajevne skupnosti šteje najmanj 5 in največ 10. članov.
(4) Volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan.
(5) Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat
članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
(6) Za delovanje sveta se uporabljajo določbe Statuta Občine Gornja Radgona ter
smiselno določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona. Svet lahko
določbe navedenih aktov povzame v obliki internih navodil za delovanje.
5. člen
Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil krajevnim skupnostim pri njihovem
delovanju zagotavlja občinska uprava občine.

10. člen
(1) Sredstva, ki so v proračunu občine predvidena za financiranje krajevnih skupnosti,
se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih
krajevnih skupnostih.
(2) Aktivnosti posamezne krajevne skupnosti se določijo s programom dela, ki ga v
skladu z določili tega odloka in drugih aktov sprejema za posamezno proračunsko
leto svet krajevne skupnosti in mora biti usklajen s finančnim načrtom krajevne
skupnosti, ki je sestavni del Odloka o proračunu občine in ga sprejme Občinski svet
občine.
(3) Krajevne skupnosti so dolžne posredovati predlog svojega finančnega načrta v
roku, ki je določen za pripravo predloga proračuna občine.
11. člen
Občina nakazuje mesečno finančna sredstva iz proračuna krajevnim skupnostim po
dvanajstinah, razen sredstev za sejnine in potne stroške, ki se nakazujejo na podlagi
zahtevkov glede na realizacijo, vendar največ do višine zagotovljenih sredstev v
proračunu.
12. člen
Krajevne skupnosti morajo pred sklenitvijo pravnega posla, pridobiti predhodno
soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični, razen če je z veljavnim odlokom o
proračunu občine za posamezne posle določeno drugače.

13. člen
(1) Poslovne prostore v lasti občine, uporabljajo krajevne skupnosti brezplačno ter z
njimi upravljajo in gospodarijo na podlagi pogodbe o upravljanju.
IV. PRAZNIK IN PRIZNANJA
(2) V skladu z možnostmi lahko poleg organov krajevne skupnosti brezplačno
uporabljajo poslovne prostore za njihovo redno dejavnost tudi organizacije in društva,
6. člen
(1) Krajevne skupnosti imajo lahko svoj praznik, katerega uporaba se določi z odlokom. ki delujejo na njenem območju in se ukvarjajo s humanitarno, kulturno ali drugo
(2) Krajevne skupnosti uporabljajo zastavo in grb občine v skladu s celostno grafično neprofitno dejavnostjo v javnem interesu.
podobo občine in odlokom, ki določa pravila uporabe simbolov Občine Gornja Radgona. (3) Organizacije in društva iz prejšnjega odstavka uporabljajo poslovne prostore, ki
(3) Krajevne skupnosti lahko podeljujejo krajevna priznanja in plakete. Določitev vrste so jim dani v brezplačno uporabo skrbno in gospodarno.
priznanj in plaket, način njihovega podeljevanja ter vodenje evidenc uredi krajevna (4) O načinu in pogojih uporabe poslovnih prostorov se organizacije in društva iz
prejšnjega odstavka dogovorijo s krajevnimi skupnostmi, o čemer na podlagi
skupnost z internim aktom.
predhodnega soglasja župana sklenejo pisni dogovor.
(5) Stroške zavarovanja za poslovne prostore in opremo v lasti občine, ki jih za svoje
V. FINANCIRANJE DELOVANJA
delovanje uporabljajo krajevne skupnosti financira občina.
(6) Nepremično premoženje krajevne skupnosti, ki ga ne potrebuje noben uporabnik
7. člen
(1) Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava v okviru nalog, ki jih skladno s iz tega člena se lahko odda drugim uporabnikom s sklenitvijo najemne pogodbe v
statutom občine opravljajo samostojno in imajo pravico posedovati, pridobivati in kateri se določi višina najemnine.
razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
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VI. DOLOČITEV VOLOLNIH ENOT IN ŠTEVILA ČLANOV SVETOV OŽJIH
DELOV

Maistrov trg, Trate in Jurkovičeva ulica.
(7) V 3. volilni enoti se volijo trije (3) člani sveta.
(8) 4. volilna enota obsega del naselja Hercegovščak (od hišne številke 47 dalje) in del
14. člen
naselja Gornja Radgona z naslednjimi ulicami: Apaška cesta, Šlebingerjev breg,
S tem odlokom se v krajevnih skupnostih Občine Gornja Radgona določijo volilne enote Rozmanova ulica, Gubčeva cesta, Grajska cesta, Strma ulica, Gorkega ulica,
za volitev članov svetov krajevnih skupnosti in število članov sveta, ki se volijo po volilnih Čremošnikova ulica, Vaupotičeva ulica, Ilirska ulica in Gasilska cesta.
enotah.
(9) V 4. volilni enoti se voli en (1) člana sveta.
(10) 5. volilna enota obsega naselje Mele.
15. člen
(11) V 5. volilni enoti se voli en (1) član sveta.
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali (12) 6. volilna enota obsega naselje Podgrad.
več naselij.
(13) V 6. volilni enoti se voli en (1) član sveta.
16. člen
(1) Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci se določijo 3 volilne
enote, v katerih se voli skupno sedem (7) članov sveta.
(2) 1. volilna enota obsega naselja Črešnjevci, Orehovci in Ptujska Cesta.
(3) V 1. volilni enoti se volijo štirje (4) člani sveta.
(4) 2. volilna enota obsega naselji Orehovski Vrh in Zbigovci.
(5) V 2. volilni enoti se volita dva (2) člana sveta.
(6) 3. volilna enota obsega naselje Police.
(7) V 3. volilni enoti se voli en (1) član sveta.
17. člen
(1) Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Negova se določita dve volilni enoti, v
katerih se voli skupno osem (8) članov sveta.
(2) 1. volilna enota obsega naselja Gornji Ivanjci, Kunova, Lokavci, Negova in Radvenci.
(3) V 1. volilni enoti se voli pet (5) članov sveta.
(4) 2. volilna enota obsega naselja Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh in Rodmošci.
(5) V 2. volilni enoti se volijo trije (3) člani sveta.
18. člen
(1) Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci se določijo tri (3) volilne
enote, v kateri se voli šest (6) članov sveta.
(2) 1. volilna enota obsega naselji Ivanjski Vrh in Spodnji Ivanjci.
(3) V 1. volilni enoti se volita dva (2) člana sveta.
(4) 2. volilna enota obsega naselji Stavešinci in Stavešinski Vrh.
(5) V 2. volilni enoti se volita dva (2) člana sveta.
(6) 3. volilna enota obsega naselje Očeslavci.
(7) V 3. volilni enoti se volita dva člana (2) sveta.
19. člen
(1) Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica se določi šest volilih
enot, v kateri se voli šest (6) članov sveta.
(2) 1. volilna enota obsega naselje Aženski Vrh.
(3) V 1. volilni enoti se voli en (1) član sveta.
(4) 2. volilna enota obsega naselje Lastomerci.
(5) V 2. volilni enoti se voli en (1) član sveta.
(6) 3. volilna enota obsega naselje Lomanoše.
(7) V 3. volilni enoti se voli en (1) član sveta.
(8) 4. volilna enota obsega naselje Plitvički Vrh.
(9) V 4. volilni enoti se voli en (1) član sveta.
(10) 5. volilna enota obsega naselje Spodnja Ščavnica.
(11) V 5. volilni enoti se voli en (1) član sveta.
(12) 6. volilna enota obsega naselje Zagajski Vrh.
(13) V 6. volilni enoti se voli en (1) član sveta.
20. člen
(1) Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gornja Radgona se določi šest volilnih
enot, v katerih se voli skupno deset (10) članov sveta.
(2) 1. volilna enota obsega del naselja Norički Vrh (od hišne številke 1 do vključno 37)
in del naselja Gornja Radgona z naslednjimi ulicami: Vrečova cesta, Mariborska cesta,
Ljutomerska cesta, Pintaričeva cesta, Horvatova ulica, Vodnikova ulica, Trstenjakova
ulica, Miklošičeva ulica, Ob progi, Kajuhova ulica, Ulica Marije Rožman, Trubarjeva ulica,
Prečna ulica, Ob potoku, Cankarjeva cesta, Leninova ulica, Dajnkova ulica, Delavska
pot, Ulica Silvire Tomassini, Vodovodna ulica, Prvomajska ulica, Ulica Moše Pijade,
Vrazova ulica, Mala ulica, in Polička cesta.
(3) V 1. volilni enoti se volita dva (2) člana sveta.
(4) 2. volilna enota obsega del naselja Gornja Radgona z naslednjimi ulicami: Kocljeva
ulica, Mladinska ulica, Porabska ulica, Cesta na stadion in del Partizanske ceste (od
hišne številke 27 dalje).
(5) V 2. volilni enoti se volita dva (2) člana sveta.
(6) 3. volilna enota obsega del naselja Hercegovščak (od hišne številke 1 do vključno
46), del naselja Norički Vrh (od hišne številke 38 dalje) in del naselja Gornja Radgona
z naslednjimi ulicami: Partizanska cesta (od hišne številke 1 do vključno 26), Pokopališka
cesta, Prešernova cesta, Trg svobode, Ciril Metodova ulica, Panonska ulica, Pod
gozdom, Prežihova ulica, Vrtna ulica, Lackova ulica, Kerenčičeva ulica, Simoničev breg,

21. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvaja občinska volilna komisija v skladu z zakonom o
lokalnih volitvah.
22. člen
(1) Občinska volilna komisija:
skrbi za zakonitost volitev,
skrbi za enotno uporabo določb Zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo
na volilne postopke,
daje volilnim odborom strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega odloka,
v delu, ki se nanaša na volitve v svete krajevnih skupnosti,
predpiše obrazce za volitve,
določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne
pogoje za izvedbo volilnih opravil,
določa volišča in območja volišč,
imenuje volilne odbore,
potrjuje posamične kandidature in sezname kandidatov,
objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni
imenik,
ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani sveta krajevne
skupnosti so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.
(2) Člani volilnih organov imajo zaradi dela ob vsakih volitvah v svete krajevnih skupnosti
v občini, pravico do enkratnega nadomestila, in sicer:
predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, ki je enak 50 %
osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v občini;
namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik tajnika v
znesku, ki je enak 50 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije;
člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki v znesku, ki je enak
20 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije.
23. člen
Volilni odbor vodi glasovanje na volitvah in ugotavlja izid glasovanja na volišču.
VI. NADZOR
24. člen
(1) Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevnih skupnosti v skladu s statutom občine
opravlja Nadzorni odbor občine.
(2) Nadzorni odbor občine je pristojen tudi za ocenjevanje smotrnosti in gospodarnosti
porabe proračunskih sredstev ter razpolaganja in upravljanja s premoženjem krajevnih
skupnosti.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o krajevnih skupnostih (Uradni list RS,
št. 38/96), Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za
volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št.
26/96), Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Negova
(Uradni list RS, št. 63/98) in Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci (Uradni list RS, št. 68/98).
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
Številka zadeve: 007-12/2015-U110
Datum: 15.05.2017
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/ 42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 –
ZIPRS1617) 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 18. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
redni seji, dne 11.05.2017 sprejel
osebam, ki niso pror.up.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2016

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2015

1. člen
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016. Zaključni
račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016 sestavljata splošni in posebni Skupina / podskupina kontov
del.
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona
za leto 2016.
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
2. člen
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2016 je realiziran v naslednjih zneskih:
v EUR-ih (brez centov)

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
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolg. sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev pror. EU

1.706.208
1.706.208
99.727
20.000
79.727
1.298.785
171.510

ZR leta 2016

750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
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ZR leta 2016 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
9.271.884
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
6.718.602
C. RAČUN FINANCIRANJA
5.569.790 Skupina / podskupina kontov
ZR leta 2016
4.535.014
751.825 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
200.156
258.080
24.871 50 ZADOLŽEVANJE
200.156
500 Domače zadolževanje
200.156
1.148.813
577.570 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.435.470
7.828 55 ODPLAČILA DOLGA
1.435.470
16.050
550 Odplačila domačega dolga
1.435.470
85.554
461.811 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
63.470
102.605
50.750 X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
-1.235.314
51.855 XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
-1.298.784
0
0 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2015
171.510
2.450.676
1.084.931

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

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

1.365.745 Številka: 007-4/2014-U120
Datum: 15.05.2017
7.973.099

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

2.561.472
751.547
109.885
1.499.939
99.069
101.032

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

3.605.693
155.486
1.785.184
480.924
1.184.099

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
Št
e vilk
a 4/20
17
Šte
vilka
4/201
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC,
127/06-ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08-ZOFVI-G, 58/09, 64/09, 65/
09-ZOFVI-H, 20/11, 40/12-ZUJF, 47/15, 46/16, 49/16-popr.) in 18. člena Statuta
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 18. redni seji dne 11.05.2017 sprejel

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00ZPDZC, 127/06-ZJZP), 18. in 19. členu Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja-ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in
18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 18.
redni seji dne 11.05.2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola Gornja Radgona

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona

1. člen
V 8. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (Uradno
1. člen
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 39/07, 42/08, 50/
V 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola 09) se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
52/09, 57/10) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavod izvaja naslednje naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja:
priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti kot tržno dejavnost:
razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
priprava prehrane za zaposlene in zunanje odjemalce,
izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov
oddajanje prostorov v uporabo,
javnih razpisov, javnih naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru
priprava pogostitev, prigrizkov za prodajo,
teh projektov,
prodaja blaga na stojnicah in tržnicah,
priprava dogovorov za razvoj regije,
prodaja pijač in napitkov na avtomatih.«
sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in
območnih razvojnih partnerstev,
2. člen
obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi
regijskih projektov,
Številka: 007-4/2017-U101
prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
Datum: 15.05.2017
pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC,
127/06-ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08-ZOFVI-G, 58/09, 64/09, 65/
09-ZOFVI-H, 20/11, 40/12-ZUJF, 47/15, 46/16, 49/16-popr.) in 18. člena Statuta
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 18. redni seji dne 11.05.2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
1. člen
V 11. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna
šola dr. Antona Trstenjaka Negova (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 59/10) se pod točko b na koncu dodajo naslednje dejavnosti:
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti kot tržno dejavnost:
priprava prehrane za zaposlene in zunanje odjemalce,
oddajanje prostorov v uporabo,
priprava pogostitev, prigrizkov za prodajo,
prodaja blaga na stojnicah in tržnicah,
prodaja pijač in napitkov na avtomatih.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona.
Številka: 007-2/2010-U101
Datum: 15.05.2017
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Zavod opravlja v regiji tudi naslednje razvojne naloge države, ki se opravljajo v
javnem interesu, če izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja skladni regionalni
razvoj:
izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader
iz programov razvoja podeželja,
izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih
dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva.
Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti kot tržno dejavnost:
osnovno svetovanje (iskanje virov financiranja, osnovno podjetniško
svetovanje, svetovanje pri prijavi na razpise),
izdelava poslovnega načrta, dokumenta identifikacije investicijskega
projekta (DIIP), investicijskega programa (IP), analize stroškov in koristi
(CBA analiza) ter priprava in izdelava druge dokumentacije,
priprava prijavnih vlog na javne razpise/pozive (občinske, regionalne
in državne),
priprava vlog na javne razpise/pozive EU,
priprava strategij, razvojnih programov, akcijskih načrtov, študij, analiz,
anket ipd.,
izvajanje delavnic, izobraževanj in usposabljanj,
finančno in administrativno vodenje pridobljenega projekta
(koordiniranje projektnega partnerstva, svetovanje, izvajanje,
poročanje).«
2. člen
V prvem odstavku 9. člena odloka se na koncu dodajo naslednje dejavnosti:
J/58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo,
K/64.9 Dejavnost finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov,
M/72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja
in tehnologije,
S/94.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
S/94.12 Dejavnost strokovnih združenj.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona.
Številka: 300005-1/2001-U101
Datum: 15.05.2017
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
Št
e vilk
a 4/20
17
Šte
vilka
4/201
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC,
127/06-ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08-ZOFVI-G, 58/09, 64/09, 65/
09-ZOFVI-H, 20/11, 40/12-ZUJF, 47/15, 46/16, 49/16-popr.) in 18. člena Statuta
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 18. redni seji dne 11-05-2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
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Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št.
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/
12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 3.ea člena Zakona
o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12
in 27/16) in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 18. redni seji dne
11.05.2017 sprejel naslednji

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe
za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica

1. člen
1. člen
V drugem odstavku 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega
(splošno)
zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
S tem sklepom določa Občinski svet Občine Gornja Radgona začetek in način priprave
lokalni časopis Prepih, št. 59/10) se na koncu dodata naslednji dejavnosti:
Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji
I/56.290 Druga oskrba z jedmi.
Fujs v k. o. Sp. Ščavnica.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o prostorskem
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti kot tržno dejavnost:
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
priprava prehrane za zaposlene in zunanje odjemalce,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 –
oddajanje prostorov v uporabo,
ZUUJFO) ter podzakonski predpisi.
priprava pogostitev, prigrizkov za prodajo,
prodaja blaga na stojnicah in tržnicah,
2. člen
prodaja pijač in napitkov na avtomatih.«
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na podlagi pobude lastnika Roberta Fujsa, Spodnja Ščavnica 53, 9220 Gornja
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona. Radgona, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100323382,
iz katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec
kmetijske dejavnosti pa obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17.
Številka: 007-3/2010
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
Datum: 15.05.2017
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 –
ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15), se skladno s prvim odstavkom
ŽUPAN
3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez
OBČINE GORNJA RADGONA
spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni
Stanislav ROJKO, l.r.
kmetijski dejavnosti.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC,
127/06-ZJZP) in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Obravnavano območje spada v območje najboljšega kmetijskega zemljišča, v
Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 18. neposredni bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva.
redni seji dne 11.05.2017 sprejel
Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev hleva
(novogradnja) za rejo prašičev in spremljajočih objektov ter ureditev območja s potrebno
ODLOK
prometno in komunalno infrastrukturo.

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
1. člen
Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo kmetijskih objektov na
V 7. členu Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona parcelah ali delih parcel 1138/7, 1138/10, 1139/1, 1137, 1135, 1134/5 k.o. Spodnja
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 34/07, 52/09, Ščavnica.
66/11, 74/12) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del, izdela se v analogni in digitalni obliki.
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti kot tržno dejavnost:
organiziranje, priprava in izvedba prireditev,
4. člen
(območje OPPN)
oddajanje dvoran in drugih prostorov v najem,
prodaja vstopnic za prireditve,
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 1138/7, 1138/10, 1139/1,
posredništvo pri prodaji vstopnic za prireditve drugih organizatorjev,
1137, 1135, 1134/5, vse k. o. Spodnja Ščavnica v velikosti cca 11.000 m2, od tega je
cca 5000 m2 kmetijskega zemljišča. Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju
prodaja turističnih storitev,
prodaja blaga na trgu (turističnih spominkov, pijač).«
omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže izven območja OPPN.
5. člen
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Radgona.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z
geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi
Številka: 007-1/2007-U101
in financira investitor oz. pobudnik. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno
Datum: 15.05.2017
zasnovo, smernice nosilcev urejanja prostora in izhodišča veljavnih prostorskih aktov
Občine Gornja Radgona.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

6. člen
(roki za pripravo OPPN)
Predvideni roki za pripravo OPPN po posameznih fazah so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni;

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
Št
e vilk
a 4/20
17
Šte
vilka
4/201
2. faza: pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in odločbe o
potrebnosti celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po 40. členu Zakona
o varstvu okolja / 30 dni;
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 45 dni (če je za prostorski akt potrebno
izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se
ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu pristojnemu za
varstvo okolja v presojo po 42. členu Zakona o varstvu okolja);
4. faza: javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
prostorskega akta / 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni;
6. faza: priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne
razgrnitve / 14 dni od prejema vseh pripomb in predlogov;
7. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in
predlogov;
8. faza: pridobitev mnenj / 30 dni (če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO,
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe
OPPN na okolje in izda potrdilo);
9. faza: potrditev predloga OPPN / 45 dni.
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Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12 in 110/
13) in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 1/15) je Občinski svet Občine Gornja Radgona
na svoji 18. redni seji, dne 11.05.2017 sprejel naslednji
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičninam:
ŠTEVILKA K.O. NAZIV K.O. PARC. ŠT. KULTURA POVRŠINA v m2
1. 196
Orehovski Vrh 375/3
pot
144
ki so last Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona, matična št.: 5880289000, do celote (1/1), se ukine status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko
tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor
II.
bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke
dalje ustrezno spremenijo.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Številka: 478-41/2012-U109
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu Datum: 15.05.2017
OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci.
Nosilci urejanja prostora:
ŽUPAN
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (CPVO);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za Radgona, št. 1/2015) je župan Občine Gornja Radgona sprejel
prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 2000 Ljubljana
SKLEP
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure,
o nadomestitvi Sklepa o začetku priprave občinskega
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota;
podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez
5. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na
6, 2000 Maribor;
kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor;
7. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Arh. Novaka 17, 9000
1. člen
Murska Sobota;
(1) Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih
8. Elektro Maribor, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
9. Telekom Slovenije, d. d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji
omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Fujs v k. o. Sp. Ščavnica (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, 2/2017 z dne 31. 3.
2017) se nadomesti in se preneha uporabljati z dnem, ko začne veljati Sklep o začetku
Sobota;
10.Komunala Radgona, javno podjetje d. o. o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp.
Radgona;
Ščavnica, katerega je Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejel na svoji 18. redni
11. Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona;
seji dne 11.05.2017.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka (2) Vsi postopki pričeti in izvedeni na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega
ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske enote. podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske
rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, 2/2017 z dne 31. 3. 2017) se neprekinjeno nadaljujejo na
8. člen
podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva za financiranje priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov
strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik OPPN oz. na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica, katerega je Občinski svet Občine Gornja Radgona
sprejel na svoji 18. redni seji dne 11.05.2017.
investitor, Robert Fujs, Spodnja Ščavnica 53, 9250 Gornja Radgona.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, in na spletni strani
Občine Gornja Radgona ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Gornja Radgona.
Številka: 350-2/2017-U107
Datum: 15.05.2017
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona ter začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
Številka: 350-2/2017-U107
Datum: 15. 5. 2017
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

