OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 1 DNE 15.8.2003
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93; 6/94
- odločba US; 45/94 - odločba US; 57/94 ; 14/95; 20/95 - odločba US; 63/95
- obvezna razlaga; 9/96 - odločba US; 39/96 - odločba US; 44/96 - odločba
US; 26/97; 70/97; 10/98; 68/98 - odločba US; 74/98, 59/99 - odločba US,
70/00 in 51/02) in na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03) je Občinski svet Občine Gornja
Radgona na svoji 7. redni seji, dne 24.07.2003 sprejel

Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list RS, št.
29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena Zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) je Občinski svet Občine Gornja
Radgona na 7. redni seji, dne 24.07.2003 sprejel

ODLOK

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini
Gornja Radgona

1. člen
V 58. členu se na koncu prvega odstavka doda nova alineja, ki se glasi:
“- odbor za mednarodno sodelovanje”.
2. člen
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki glasi:
Odbor za mednarodno sodelovanje, ki šteje sedem članic in članov, opravlja
zlasti naslednje naloge:
· obravnava možnosti povezav in sodelovanja Občine Gornja Radgona z
lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami
lokalnih skupnosti na različnih področjih delovanja kot so: gospodarstvo,
izobraževanje, kultura, šport, turizem, kmetijstvo, sejemske dejavnosti itd.,
· pripravi vsakoletni program sodelovanja, predlaga skupne projekte in jih
finančno ovrednoti,
· po potrebi predlaga občinskemu svetu imenovanje delovnih skupin in
koordinatorjev sodelovanja, zadolženih za realizacijo posameznih projektov,
·informira župana in občinski svet o realizaciji skupnih projektov in izdela
informacijo o vsebinah sodelovanja in realizaciji.
3. člen

1. člen
Četrta točka 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 55/99 in 4/00) se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»4. Za reklamne objekte, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na
javnih površinah.«
2. člen
V tarifni številki 2 (reklamni objekti) se črtajo točke 2.5, 2.6. in 2.7. in točki e)
in f) pojasnila.
V pojasnilu te tarifne številke se točka a) spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Za javne površine se štejejo ulice, pločniki, ceste, trgi, zelenice, parkirišča ter
druge vzdrževane in nevzdrževane javne površine na območju Občine Gornja
Radgona.«
V točki b) pojasnila iste tarifne številke se za besedo »predmetov« postavi pika,
preostali del teksta se črta.

V 89. členu se prva alinea drugega odstavka spremeni in se na novo glasi:
“- sprejme predlog proračuna - prva obravnava in določi najmanj petnajstdnevni
rok za obravnavo.”
4. člen

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine
Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne od
01.01.2004.

V 17., 22., 32., 49., 52. in 55. členu se naziv “tajnik občine” nadomesti z nazivom
“direktorica oz. direktor občinske uprave”.
5. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona začnejo veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.
Številka: 015-03-1/99
Datum: 25.07.2003
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ l.r.

Številka: 028-11/96-3
Datum: 25.07.2003

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ l.r.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 1 DNE 15.8.2003
Na podlagi 29., 34.a in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/
96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/
00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02) in 20. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03) je Občinski svet Občine
Gornja Radgona na 7. redni seji dne 24.07.2003 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v Občini
Gornja Radgona

Na podlagi 4. in 10. člena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
(Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in Uradni list RS, št. 32/00) in 20. člena
Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na 7. seji, dne 24.07.2003 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
določitvi načina in pogojev upravljanja s
poslovnimi prostori in o oddajanju
poslovnih prostorov v najem
1. člen

1. člen
1. odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“ Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50 % plače,
ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80 % plače
župana.
Če opravlja podžupan funkcijo nepoklicno, pa mu pripada plačilo za opravljanje
funkcije, določeno največ v višini 40 % plače župana.”

22a. člen Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi
prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 51/96,
Uradne objave št. 8/97 in 22/99, Uradni list RS, št. 4/00, 33/01, 67/01) se
spremeni in se na novo glasi:
»Najemnine se lahko oprostijo samo humanitarna društva, ki so ustanovljena
na območju občine Gornja Radgona in se sofinancirajo iz občinskega
proračuna.«

2. člen
V sedmem členu se doda nov 2 odstavek, ki se glasi:
Članom sveta KS pripada sejnina, ki znaša:
1. za predsednika Sveta KS v višini
do 0,50 količnika
2. za člana Sveta KS v višini
do 0,15 količnika
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2. člen
Ta pravilnik prične veljati 15 dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.
Številka: 363-1/1996-1
Datum: 25.07.2003
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ l.r.

3 člen

Osmi člen se spremeni tako, da se glasi:
»Skupni del sejnin in nadomestil člana občinskega sveta, ki vodi ali sodeluje v
delovnih telesih, obračunano letno, ne sme presegati 15% dela plače najvišje
vrednotene funkcije v občini za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/
99 in 104/00, 54/03) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 7. seji dne
delovno dobo.«
24.07.2003 sprejel
4. člen

ODLOK
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako da se glasi:
»Skupni del sejnin in nagrad člana nadzornega odbora ne sme presegati letno
15% dela plače za najvišje vrednotene funkcije v občini za poklicno opravljanje
funkcije, brez dodatka za delovno dobo.«
5. člen

o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Gornja Radgona
1. člen

V 4., 14., 15. in 17. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona,
Drugi stavek drugega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
lokalni časopis Prepih, št. 22/99) se naziv “tajnik občine” nadomesti z nazivom
»Znesek se poveča za funkcijski dodatek, dodatek za delovno dobo pa le “direktor občinske uprave”.
funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.«
2. člen
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine
Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.
Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.
Številka: 015-4-1/1999
Datum: 25.07.2003
Številka: 110-07-1/1999
Datum: 25.07.2003
ŽUPAN
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ l.r.
Anton KAMPUŠ l.r.

