OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 2 DNE 15.10.2003
Na podlagi 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/ B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
00, 79/01 in 30/02) in 110. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list
RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na Skupina / podskupina kontov
Proračun leta 2003
svoji 9. redni seji, dne 25.09.2003 sprejel
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
23.450
75
PREJETA
VRAČILA
DANIH
POSOJIL
23.450
ODLOK
750 Prejeta vračila danih posojil
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
Občine Gornja Radgona za leto 2003
DELEŽEV (440+441+442)
7.500
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽA
7.500
1. člen
440 Dana posojila
7.500
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
V Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 (Uradni list RS, št. 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
39/03) se spremeni druga točka tretjega člena tako da glasi:
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
15.950
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
v tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov

C. RAČUN FINANCIRANJA

Proračun leta 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.654.626
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
889.039
70 DAVČNI PRIHODKI
632.441
700 Davki na dohodek in dobiček
439.024
703 Davki na premoženje
106.184
704 Domači davki na blago in storitve
87.233
71 NEDAVČNI PRIHODKI
256.598
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
106.897
711 Takse in pristojbine
5.244
712 Denarne kazni
7.247
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
6.653
714 Drugi nedavčni prihodki
130.557
72 KAPITALSKI PRIHODKI
35.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
35.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
74 TRANSFERNI PRIHODKI
730.587
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
730.587
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.695.251
40 TEKOČI ODHODKI
486.303
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
163.536
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
21.892
402 Izdatki za blago in storitve
279.205
403 Plačila domačih obresti
9.800
409 Rezerve
11.870
41 TEKOČI TRANSFERI
643.087
410 Subvencije
23.060
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
76.650
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
91.694
413 Drugi tekoči domači transferi
451.683
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
514.064
420 Nakup in gradnja osnovnih sredtev
514.064
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
51.797
430 Investicijski transferi
51.797
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-40.625
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Skupina / podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

Proračun leta 2003

17.857
17.857
17.857

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

42.532

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)

24.675

XI. NETO FINANCIRANJE
40.625
(VI.+X.)
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci
prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni
del proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2003. Sestavni del proračuna
Občine Gornja Radgona za leto 2003 so tudi: račun finančnih terjatev in naložb,
račun financiranja in finančni načrti krajevnih skupnosti.
2. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračunskih sredstev lahko
prerazporedi sredstva proračuna med področji oziroma pri neposrednem
porabniku s sklepom.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 01.01.2003 dalje.
Številka: 40405-01/2001-1
Datum: 26.09.2003
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 2 DNE 15.10.2003
Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 26.
člena Odloka o občinskih cestah (Uradne objave Občine Gornja Radgona, št.
21/99), in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99,
104/00 in 54/2003) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 9. redni
seji dne 25.09.2003 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe rednega letnega vzdrževanja in
izvajanja zimske službe na občinskih lokalnih
cestah
v občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNI DOLOČBI

so bili sprejeti in urejajo področje rednega vzdrževanja cest, ter razvrstitev in obseg
del rednega vzdrževanja.
Kolikor za izvajanje posameznih storitev ni slovenskih tehničnih standardov, se
uporabljajo ustrezni tuji tehnični standard (ISO, EN ali tudi nacionalni standardi),
ki se sicer uporabljajo v inženirski praksi.
III. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
6. člen
Ponudnik za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
–

1. člen

–
–
Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja lokalnih občinskih cest in izvajanje –
zimske službe na lokalnih cestah se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na
podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
–
–
Vzdrževanje občinskih lokalnih cest in izvajanje zimske službe kot obvezno
gospodarsko javno službo izvaja na vseh lokalnih cestah koncesionar, ki ga bo –
Občina Gornja Radgona izbrala v skladu z določili tega odloka.
–
2. člen

2

–

da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije,
da ima poravnane davke in prispevke,
da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje
koncesije,
da dokaže plačilno sposobnost (z obrazcem – BON)
da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in
priprav,
da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja,
da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma
se izkaže z referencami,
da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z
opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.

Koncesionar ima izključno pravico izvajati obvezno gospodarsko javno službo – –
redna letna vzdrževalna dela in izvajanje zimske službe na vseh lokalnih občinskih
cestah Občine Gornja Radgona. Seznam občinskih cest, za katere se podeli
7. člen
koncesija je sestavni del tega odloka in koncesijske pogodbe.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob
II. NAČIN OPRAVLJANJA REDNEGA LETNEGA VZDRŽEVANJA nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Za višjo silo se zlasti štejejo
OBČINSKIH LOKALNIH CEST IN IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE
požari, potresi, poplave in druge elementarne nesreče, vojna ali ukrepi oblasti.
3. člen
Vzdrževanje lokalnih občinskih cest in izvajanje zimske službe na teh obsega
opravljanje dejavnosti občinskih cest, kot jih določajo vzdrževani standardi za to
službo in zajemajo vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za
zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest, nadzor nad stanjem
javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob
naravnih in drugih nesrečah.

Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje
sile.V primerih višje sile ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati
od koncedenta povračilo opravičljivih stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja
koncesije v nepredvidljivih okoliščinah.
Trajanje koncesije se v primeru prekinitve zaradi okoliščin višje sile, ki jih koncedent
in koncesionar ugotovita in potrdita, podaljša za enako obdobje, kot znaša čas
tovrstnih prekinitev.

4. člen

Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar
mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji,
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Gornja Radgona kot koncedent določenimi s predpisi o javnih cestah.
(v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa: predmet in območje izvajanje
koncesije, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, javna pooblastila, začetek IV. JAVNA POOBLASTILA
in čas trajanja koncesije, vire financiranja koncesije, način plačila koncesije, nadzor
nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, postopek javnega
8. člen
razpisa in izbire koncesionarja, sklenitev koncesijske pogodbe, druge sestavine,
potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
Koncedent lahko za pripravo dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo
občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih, pooblasti koncesionarja. Vrsta
5. člen
in obseg pooblastil se določi v koncesijski pogodbi.
Vrsta vzdrževanih del in nivo rednega letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
je določena z zakonom o javnih cestah, zakonom o varnosti cestnega prometa,
pravilnikom o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, veljavnih predpisih
za zimsko službo, s tem odlokom, ter določili ostalih normativov in standardov ki
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14. člen

9. člen

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
Koncesija se podeli za obdobje največ pet let vendar ne manj kakor eno leto.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa pogodbe o podelitvi –
s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
koncesije.
–
z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
–
z odvzemom koncesije,
10. člen
–
s prevzemom koncesije v režijo,
–
v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči
tretji osebi ali koncedentu zaradi nevestnega izvajanja vzdrževalnih del.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko
pogodbo.
Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da
je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta, kolikor pride do prenehanja X. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA
koncesije po krivdi koncesionarja.
15. člen
VI. VIRI FINANCIRANJA KONCESIJE
11. člen

Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe – rednega letnega
vzdrževanja na občinskih lokalnih cestah in izvajanja zimske službe izbere
koncedent na podlagi javnega razpisa.

Sredstva za plačilo koncesije se zagotavljajo v proračunu koncedenta.

Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VII. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA

Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan, pripravi pa ga strokovna komisija,
ki jo s sklepom imenuje župan.

12. člen

Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani.
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je letni izvedbeni plan – program rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe ter finančnega načrta,
16. člen
ki ga izdela koncesionar in sprejme župan občine na predlog strokovne službe
koncedenta.
Javni razpis mora vsebovati navedbe o:
Način plačila koncesionarju se določi s koncesijsko pogodbo z upoštevanjem –
pogojev izvrševanja občinskega proračuna.
–
–
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od –
računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili zakona o gospodarskih –
javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
–
–
–
13. člen
–
–
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta, pristojna –
za občinske ceste. Koncesionar mora pristojni službi kadarkoli posredovati
informacije o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v
poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

predmetu in območju koncesije,
začetku in času trajanja koncesije,
pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
obveznih sestavinah prijave na razpis,
strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za
ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
roku in načinu predložitve prijav,
roku za izbor koncesionarja,
roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru koncesionarja,
odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
ostale pogoje, ki so v skladu z veljavno zakonodajo.
17. člen

Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do poteka
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, razpisnega roka, in ne sme biti krajši od 30 dni.
da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma
le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom Izbira najugodnejšega koncesionarja se lahko opravi, če sta se na javni razpis
koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in prijavila veljavno vsaj dva ponudnika.
predstavniki koncedenta.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisanega roka ni predložene nobene
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja ali samo ena veljavna ponudba.
obravnavati kot poslovno tajnost. Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad
izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
Ponudba na razpis je neveljavna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave na
razpis ali če ni prispela v razpisanem roku.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
Če javni razpis ni uspel, se ponovi.
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Na podlagi 99. in 100.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/
92,
42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01 in 110/02), 7. člena Pravilnika o
18. člen
standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95,
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji 2/98 in 19/99) in 7. in 25. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri
plačilu socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02 in 106/02) ter 20.
kriteriji:
člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/
03) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 9. seji dne 25.09.2003
–
strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost ponudnika,
sprejel
–
predlog izvedbenega programa vzdrževanja,
–
–

dosedanje izkušnje ponudnika,
druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
19. člen

Komisija iz tretjega in četrtega odstavka 15. člena tega odloka po pregledu in
ocenjevanju ponudb pripravi predlog za izbiro najugodnejšega koncesionarja. O
izbiri koncesionarja odloči občinska uprava Občine Gornja Radgona z odločbo.

SKLEP
o določitvi in uporabi sredstev
za drobne osebne potrebe upravičencev
v socialno varstvenih zavodih in
o plačevanju stroškov standardne storitve
institucionalnega varstva

20. člen

1. člen

Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno
Upravičencu do celodnevnega institucionalnega varstva v socialno varstvenih
ali fizično osebo.
zavodih s stalnim prebivališčem v občini Gornja Radgona, ki je v celoti oproščen
plačila storitve in katerega zavezanci so deloma ali v celoti oproščeni plačila
prispevka, Občina Gornja Radgona priznava sredstva za kritje drobnih osebnih
XI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
potreb.
21. člen

2. člen

Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se
podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem. Sredstva za kritje drobnih osebnih potreb se zagotovijo upravičencu iz 1. člena
tega sklepa v višini 20 odstotkov osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
3. člen

V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe
tega odloka.

Del sredstev za kritje drobnih osebnih potreb upravičenca se nameni za kritje
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, del za nenujne prevoze v zdravstvene
22. člen
domove oziroma bolnišnice, del za zdravila, ki so na vmesni oziroma negativni
Ob prenehanju koncesijskega razmerja pridejo koncesionarjeve obveznosti na listi, preostanek pa za osebne potrebe upravičenca.
koncedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti vso dokumentacijo,
4. člen
potrebno za nadaljnje izvajanje službe.
Za upravičence, ki so že nastanjeni v socialno varstvenih zavodih se začasno
upošteva oziroma prizna dosedanji standard nastanitve, vključno z nastanitvami v
enoposteljnih sobah in dodatno opremo, ki se nadomesti s standardno takoj, ko
za to nastopijo pogoji.

XII. KONČNA DOLOČBA
23. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja
Pri nastanitvi novih upravičencev se upošteva standardna nastanitev, z izjemo v
Radgona – lokalni časopis Prepih.
primerih, ko ni na voljo prostih standardnih kapacitet. Takrat se do sprostitve
standardne začasno lahko zagotovi nadstandardna namestitev z objektivnim
Številka: 41406-01/2003-3
mnenjem
zavoda.
Datum: 26.09.2003
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.
Številka: 03201-8/2003-2
Datum: 26.09.2003
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

