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PROGRAM DELA
OBČINSKE UPRAVE VEZAN NA DELO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2021
V letu 2021 se okvirno predvideva pet (5) rednih sej Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona. V programu so navedena predvidena gradiva, katerih obravnava je obvezna ter
gradiva, za katere se ocenjuje potreba za njihov sprejem ali za njihovo posodobitev. V
obravnavo na seje občinskega sveta bodo predložena tudi vsa druga gradiva, za katere se bo
do konca leta izkazala potreba, da jih obravnava in sprejme občinski svet. Program bo župan
glede na potrebe spreminjal in dopolnjeval.
Za obravnavo na sejah občinskega sveta se predvidevajo sledeči predlogi splošnih aktov:
1. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 (dvofazni postopek) – Dominika
FRAS
2. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 (dvofazni postopek) – Dominika
FRAS
3. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2021 (skrajšani postopek) – Dominika FRAS
4. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020 (skrajšani
postopek) – Dominika FRAS
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Gornja Radgona (SD OPN GR1) (redni postopek) – Suzana RAKUŠA
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora GR 27
(stanovanjska soseska) (redni postopek) – Suzana RAKUŠA
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov, na zemljiščih parc. št. 163/1 in
118/2 k.o. Zbigovci (redni postopek) – Suzana RAKUŠA
8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. MKG_MID
100316899 v Očeslavcih – Suzana RAKUŠA
9. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja zelenih javnih
površin v Občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Nuša HOZJAN
10. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini
Gornja Radgona (skrajšani postopek) – Andrej SUBAŠIČ
11. Odlok o izvajanju zimske službe v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Andrej
SUBAŠIČ
12. Odlok o občinskih cestah v občini Gornja Radgona (dvofazni postopek) – Andrej
SUBAŠIČ
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13. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi za del enote urejanja prostora z oznako EU 22 na delu zemljišča parc. št. 411/2,
k. o. Radvenci (ID1622) – Vera ŠINKO
Za obravnavo na sejah občinskega sveta se predvidevajo še sledeča druga gradiva:
1. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2021
– Dominika FRAS
2. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2021 – Majda FERENC
3. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2021 – Aleksandra PINTARIČ
ZAMUDA
4. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojnoizobraževalnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona in Enoti vrtca Osnovne
šole dr. Antona Trstenjaka Negova – Marija Kaučič, Dominika Fras
5. Potrditve elaboratov o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb na
območju Občine Gornja Radgona
6. Poročila o izvedbi nadzorov s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
7. Mandatne in kadrovske zadeve predlagane s strani Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja, priznanja in nagrade

PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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OBRAZLOŽITEV:
Župan Občine Gornja Radgona je dne 10. 2. 2021 sprejel Program dela Občinske uprave
vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona do konca leta 2021.
V letu 2021 se okvirno predvideva skupno pet rednih sej Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, katerih sklicatelj bo župan. Seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona bodo
praviloma ob četrtkih ter praviloma ne bodo sklicane meseca julija in avgusta ter prav tako ne
v času šolskih počitnic. Temu bodo prilagojeni tudi možni termini sej delovnih teles.
Po programu se za obravnavo na rednih sejah občinskega sveta predvideva obravnava
predlogov splošnih aktov, katerih predlagatelj bo župan in bodo predvidoma večinoma
obravnavani dvofazno oziroma po rednem postopku.
Po programu se za obravnavo na sejah občinskega sveta predvideva še druga gradiva ter
seznanitve s predloženimi končnimi poročili o izvedbi nadzorov s strani Nadzornega odbora
Občine Gornja Radgona.
V obravnavo na seje občinskega sveta bodo predložena tudi vsa druga gradiva, za katere se bo
med letom izkazala potreba, da jih obravnava in sprejme občinski svet. V obravnavo bodo v
okviru zmožnosti predložena tudi druga gradiva ali splošni akti, za katere bodo pobude
podane in sprejete na sejah občinskega sveta. Program bo župan med letom glede na potrebe
spreminjal in dopolnjeval.
Pri posameznih točkah so navedene ključne osebe zadolžene za realizacijo, kljub temu pa
gradivo pripravlja ter usklajuje širši krog zaposlenih v občinski upravi.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo predloženi program dela v
seznanitev.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s sprejetim Programom dela
Občinske uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu
2021.

Gornja Radgona, februar 2021
PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA
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Stanislav ROJKO, l.r.
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OBVESTILO
o okvirnih predvidenih terminih rednih sej
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2021
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

8. redna seja občinskega sveta
9. redna seja občinskega sveta
10. redna seja občinskega sveta
11. redna seja občinskega sveta
12. redna seja občinskega sveta
izredna seja občinskega sveta
dopisna seja občinskega sveta

11. marec 2021
29. april 2021
17. junij 2021
16. september 2021
9. december 2021
po potrebi
po potrebi

Seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona bodo predvidoma izvedene v navedenih
mesecih ob četrtkih ter praviloma ne bodo sklicane meseca julija in avgusta ter prav tako ne v
času šolskih počitnic.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
V vednost in seznanitev:
− članicam in članom občinskega sveta
− občinski upravi

