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7. člen
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 -ZSPDSLS – 1 (1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki
in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja ureja splošni upravni postopek.
Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 9. redni seji dne 6. 5.
8. člen
2021 sprejel
(1) Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme.
Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz
ODLOK
o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine namenskih sredstev občinskega proračuna.

v občini Gornja Radgona

9. člen
(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku,
1. člen
odtuji zemljiško parcelo ali objekt, za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za subvencioniranje plačila štirih let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti.
komunalnega prispevka, višina subvencije, postopek za uveljavljanje subvencije in (2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti tudi, v kolikor v štirih letih od dodeljene
nadomestitev namenskih sredstev v občini Gornja Radgona.
subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega mu je bila dodeljena.
2. člen
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem – mladim
in mladim družinam (v nadaljevanju: upravičenec), kot spodbuda za reševanje prvega
stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo
obstoječega stanovanjskega objekta na območju občine Gornja Radgona.
(2) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki niso stare več kot 40 let.
(3) Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden
od staršev ni star več kot 40 let, ne glede na starost otrok ter družina z otrokom do
največ dveh let, ne glede na starost staršev, v kolikor gre za prvega otroka obeh staršev.
Kot mlade družine se štejejo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z
zakonom določene družinske oblike.
(4) Za upravičence, ki niso stari več kot 40 let se štejejo osebe, ki v letu vložitve popolne
vloge še ne dopolnijo 40 let. Za otroke v starosti do največ dveh let, se štejejo otroci, ki
v letu vložitve popolne vloge dopolnijo največ dve leti.
(5) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.

10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona in prične veljati naslednji
dan po objavi.
Številka: 007-1/2021-U110
Datum: 7. 5. 2021
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,
76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11prečišč. besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1819, 13/18) ter
18. in 66. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 9. redni seji,
dne 6. 5. 2021 sprejel

3. člen
(1) Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je upravičen upravičenec, ki na
ODLOK O PRORAČUNU
območju občine Gornja Radgona prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega
stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta, in ob
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2021
izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka, izpolnjuje tudi pogoj, da je
zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega 1. SPLOŠNA DOLOČBA
stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta ali pa
1. člen
ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice. S tem odlokom se za Občino Gornja Radgona za leto 2021 določa višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
4. člen
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša:
50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade;
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA
50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine.
DELA PRORAČUNA
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, je najvišji znesek subvencije 2.500,00 EUR.
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji
5. člen
do ravni podkontov.
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
prispevka.
v EUR
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije, se šteje za pravočasno tudi, če je vložena
do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
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6. člen
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in dokazila, ki
omogočajo presojo zahtevanih pogojev po tem odloku.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 2. člena tega odloka se dokazuje z izjavo
upravičenca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade družine pa z izjavo
upravičenca, v kateri so navedeni člani mlade družine, njihovi rojstni datumi in sorodstveno
razmerje.
(3) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanjskega vprašanje iz 3. člena tega
odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje
svoje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo
obstoječega stanovanjskega objekta.
(4) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali stavbne pravice iz 3. člena tega
odloka se dokazuje z izpisom iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino, ki ne sme
biti starejši od 3 mesecev, ter na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo stanovanjskega objekta, za katerega se zaproša za subvencijo.
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prispevki soinvestitorjev; prihodki KS iz naslova najemnin za grobove; drugi namenski
prihodki sofinancerjev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren
namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun
tekočega leta.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi: občinski svet, župan, nadzorni
odbor, medobčinski inšpektorat, občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni
za porabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu
proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke proračuna porabiti v skladu z
zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
7. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti
in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti
so odgovorni predsedniki sveta krajevnih skupnosti. Predsednik sveta krajevne
skupnosti si za pravne posle v vrednosti nad 2.100,00 eur mora pridobiti soglasje
sveta krajevne skupnosti in župana.
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8. člen
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo
sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev
in za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se
zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s
pogodbo.
9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega
proračuna za namene, opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov le do višine sredstev,
ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta
namen določena sredstva v proračunu.
10. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji
proračunske porabe v okviru proračunskega uporabnika odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih skupnosti pa sveti krajevnih

Posebni
del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so skupnosti, ki o tem sproti obveščajo župana.

razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračuna in ob zaključnem računu.
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
11. člen
Župan
lahko
v
tekočem
letu
razpiše
javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornja vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Radgona.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
investicijske odhodke in investicijske transfere (K-41 in K-42) ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2021.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem
proračunu za leto 2021.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti
4. člen
Za izvrševanje proračuna je oadgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za
oziroma od njega pooblaščena oseba.
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: prihodki iz naslova pristojbine za načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
vzdrževanje gozdnih cest; prihodki iz naslova okoljskih dajatev; prihodki iz naslova
požarne takse; prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna; donacije;

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
Št
e vilk
a 2/202
1
Šte
vilka
2/2021

Gor
nja Radgona, 1
0. maj 202
1
Gorn
10.
2021

3

proračunska sredstva.
12. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet. Če proračuna ni
katerih vrednost se spremeni za več kot 30 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi
20. člen
iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva
proračuna.
se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe
sveta.
odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
Dinamika investicij se skozi leto usklajuje z zmožnostmi.
21. člen
V
primeru
spremenjenih
prostorskih
potreb Občine Gornja Radgona, ki jih ni bilo
13. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela mogoče določiti ob pripravi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
posameznega proračunskega uporabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali Gornja Radgona za leto 2021 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo
poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika hiter odziv, lahko Občina Gornja Radgona sklepa pravne posle, ki niso predvideni
namenjena v občinskem proračunu. Na podlagi predloženega programa dela se lahko v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem.
vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog Občinski svet Občine Gornja Radgona določa, da skupna vrednost takih poslov
župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz splošne lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov iz 1. odstavka tega člena.
proračunske rezervacije. V primeru prenehanja financiranja posameznega
proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v 4. NADZOR
proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
22. člen
Nadzor nad poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in
14. člen
namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela v skladu z zakonom in statutom.
in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v
skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih
dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja. ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so
dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna.
poravnajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.
za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih
storitev in nabav.
23. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim
15. člen
in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih
javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 50.000,00 eur. sredstev za preteklo leto dostaviti do konca februarja tekočega leta.
16. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 8. členom tega odloka
in prvim odstavkom tega člena lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi
proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o
tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

24. člen
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah,
proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka tega člena do višine 30.000,00 lahko župan dolžniku do višine 4.000,00 eur odpiše oziroma delno odpiše plačilo
eur župan in o tem s pismenimi poročili obvešča občinski svet.
dolga.
V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeno višino
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
odloča občinski svet s posebnim odlokom.

25. člen
17. člen
Občina
Gornja
Radgona
se
bo
v
letu
2021 dolgoročno zadolžila v skupni vrednosti
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak
2.377.334,47 eur v celoti za namene izgradnje oziroma modernizacije javne
zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
infrastrukture.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom Občina ne bo izdajala poroštev za javne zavode in javna podjetja.
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna
26. člen
ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 %
Za potrebe upravljanja občinskega dolga, se občina lahko v letu 2021 zadolži do
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
višine 6.500.000,00 eur.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
uporabnika.
27. člen
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona v letu 2022, če bo
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanja proračuna začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve financiranja.
občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do
konca proračunskega leta.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan.
Radgona.
19. člen
Številka: 007-5/2019-U120
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali Gornja Radgona, 7. 5. 2021
zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko
župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja
zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi

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.
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18) 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 9. redni seji, dne 6. 5. 2021 sprejel

ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2020
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3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.







Številka: 007-5/2018-U120
Datum: 7. 5. 2021

ŽUPAN
1. člen
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020. Zaključni
račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020 sestavljata splošni in posebni
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
del.
Radgona št. 1/2015), 8. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 94/2015) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
za leto 2020.
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12
in 109/12) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 9. redni seji dne 6. 5. 2021
2. člen
sprejel naslednji
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2020 je realiziran v naslednjih zneskih:

SKLEP
o podaljšanju izvajanja obvezne GJS zbiranja komunalnih
odpadkovin potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja
storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov

v EUR-ih (brez centov)
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5.

Izvajanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v
Občini Gornja Radgona se izvajalcu Komunali Radgona, javno podjetje, d.o.o.
Gornja Radgona, Partizanska cesta 13 podaljša za deset (10) let do 31.3.2032.
Z izvajalcem javne službe se sklene aneks k Pogodbi za izvajanje GJS zbiranja
komunalnih odpadkov v Občini Gornja Radgona za čas desetih (10) let.
Potrdi se predloženi Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
na območju Občine Gornja Radgona za leto 2021, marec 2021, ki ga je izdelal
izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov Komunala Radgona d.o.o..
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje cene storitev obvezne GJS
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, predlagane z elaboratom iz prejšnje
točke tega sklepa.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, točki 3. in 4. pa se začneta uporabljati s 1. 5. 2021.
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Številka: 354-3/2021-U110
Datum: 7. 5. 2021
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena
Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015),
je Občinski svet Občine Gornja Radgona, na svoji 9. redni seji, dne 6. 5. 2021, sprejel
naslednji
SKLEP
o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu – socialna oskrba
na območju Občine Gornja Radgona
1.

Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine
Gornja Radgona, posredovane s strani Centra za socialno delo Pomurje (številka
033-2/2020 z dne 10. 3. 2021), in sicer:
cena storitve na efektivno uro znaša
17,50 EUR,
zakonska subvencija Občine Gornja Radgona znaša
9,00 EUR,
polna cena neposredne storitve za uporabnika znaša
8,50 EUR,
dodatna subvencija za neposredne uporabnike znaša
3,93 EUR,
cena neposredne storitve za uporabnika ob delovnikih znaša 4,57 EUR,
cena neposredne storitve za uporabnika v nedeljo ali
v nočnem času znaša
6,40 EUR,
cena neposredne storitve za uporabnika na
državni praznik in dela prost dan znaša
6,85 EUR.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
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2.

Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 3. 2021 dalje. Z dnem 3. VIŠINA PRORAČUNSKIH SREDSTEV
začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o podaji soglasja k predlogu Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Gornja
cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na Radgona za leto 2021, in sicer:
območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 

2/2020, z dne 31. 3. 2020).
â32571,352*5$0,32'52ý-$-$91,5$=3,6 SS

3.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
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Številka: 15000-1/2001-U102
Datum: 7. 5. 2021

â9352
â935,

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

â9860

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2021
1. VSEBINA
Občina Gornja Radgona (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti in
razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu
z Letnim programom športa v občini Gornja Radgona za leto 2021 (v nadaljevanju:
LPŠ) določi:
·
vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se sofinancirajo iz
občinskega proračuna,
·
višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja
in
·
način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja.
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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/18-ZNOrg in 82/
20), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 20142023 (Uradni list RS, št. 26/14), 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa
športa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020, z
dne 15. 5. 2020; v nadaljevanju: Odlok) in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015 z dne 15. 10. 2015) je Občinski
svet Občine Gornja Radgona na svoji 9. redni seji dne 6. 5. 2021 sprejel
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2. PROGRAMI IN PODROČJE ŠPORTA

V letu 2021 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji športni programi 4. NAČINI ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV

Občina
bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
in področja:
·
sredstva za izvedbo športnih programov in področij (p. p.: 180562):
ŠPORTNI PROGRAMI:
- na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
·
Prostočasna športna vzgoja v zavodih VIZ (ŠV-VIZ)
·
sredstva za projekte, razvoj in športne objekte in površine za šport v naravi (p.
* promocijski športni program Naučimo se plavati (NSP),
p.: 180563, 180597, 180591, 180592, 180600, 180601)
* šolska športna tekmovanja (ŠŠT).
- na načine, ki jih predpisujejo drugi ustrezni akti glede izvajanja investicij (izven
·
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
Odloka, ki ureja področje LPŠ), na osnovi programa vlaganj v javno športno in* celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 5, do 15, do 19 let(ŠV-PRO),
frastrukturo in potreb pokrivanja obratovalnih stroškov športnih objektov.
* celoletni pripravljalni programi za otroke: U-6, U-7, U-8, U-9, U-10 in U-11 (ŠV-PRI),
* pilotski projekt: nogomet za dekleta.
5. MNENJE K PREDLOGU LPŠ
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM): Športna zveza Gornja Radgona in Komisija za šport sta na podlagi 5. in 6. člena Odloka
·
* celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-12/13, 14/15, U-16/17 in U-18/19, podali pozitivno mnenje k predlogu LPŠ.
* dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda.
6. JAVNI RAZPIS
Kakovostni šport (KŠ):
·
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2021 bo občinska uprava izvedla postopke
* celoletni tekmovalni programi odraslih,
za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2021. Vrednotenje
* dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR) razreda.
na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev in meril za sofinanciranje LPŠ,
Športna rekreacija (RE):
·
ki so sestavni del Odloka in so kot čistopis sestavni del javnega razpisa.
* celoletni športnorekreativni programi za odrasle.
·
Šport starejših (ŠSta):
7. MOŽNOSTI PRERAZPOREDITVE SREDSTEV JR
* celoletni športnorekreativni programi za starejše.
Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku trajanja razpisa ugotovi, da je število
prijav na posameznih področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva znotraj
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
proračunske postavke (p. p.: 180562) prerazporedi na tista razpisana področja športa,
·
upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate,
·
tekoče vzdrževanje športne opreme na zunanjih športnih objektih in površinah, kjer je število prijav večje od pričakovanj.
·
·
·

tekoče vzdrževanje telovadnice Partizan,
izgradnja večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona,
subvencioniranje uporabe športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
·
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
·
strokovna in informacijska podpora upravljanju športa.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
·
delovanje športnih društev in zvez.
Obseg sofinanciranja programov in področij športa je določen s Pogoji in merili, ki so
sestavni del Odloka.

8. SPREMEMBE LPŠ
Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo
LPŠ 2021.

9. VELJAVNOST LPŠ
LPŠ 2021 v občini Gornja Radgona začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Gornja Radgona.
Številka: 671-1/2021-U113
Datum: 7. 5. 2021
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

