PREDLOG
DRUGA OBRAVNAVA
Na podlagi prvega odstavka 4. 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 ___. redni seji dne _____ sprejel

ODLOK
o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona
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.
2. člen
Krajevne skupnosti v skladu z navodili pristojnih služb Občine Gornja Radgona opravljajo naloge
iz svoje pristojnosti in naloge iz pristojnosti Občine Gornja Radgona, ki so v skladu s predpisi
Občine Gornja Radgona prenesene na krajevne skupnosti in se pretežno nanašajo na prebivalce in
območje krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona.
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.
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5. člen
Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil krajevnim skupnostim pri njihovem
delovanju zagotavlja občinska uprava občine.
IV. PRAZNIK IN PRIZNANJA
6. člen
(1) Krajevne skupnosti imajo lahko svoj praznik, katerega uporaba se določi z odlokom.
(2) Krajevne skupnosti uporabljajo zastavo in grb občine v skladu s celostno grafično podobo
občine in odlokom, ki določa pravila uporabe simbolov Občine Gornja Radgona.
(3) Krajevne skupnosti lahko podeljujejo krajevna priznanja in plakete. Določitev vrste priznanj
in plaket, način njihovega podeljevanja ter vodenje evidenc uredi krajevna skupnost z internim
aktom.
V. FINANCIRANJE DELOVANJA
7. člen
(1) Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava v okviru nalog, ki jih skladno s statutom
občine opravljajo samostojno in imajo pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi
vrstami premoženja.
(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.
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.
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 prvem odstavku tega člena.
(3) Krajevne skupnosti lahko uporabljajo sredstva iz prejšnjega odstavka le za namene za katere
so bila pridobljena.
(4) Prerazporeditve pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu krajevne
skupnosti) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oz. med podprogrami v
okviru glavnih programov se izvajajo v skladu z veljavnim odlokom o proračunu.
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
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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.
(2) V skladu z možnostmi lahko poleg organov krajevne skupnosti brezplačno uporabljajo
poslovne prostore za njihovo redno dejavnost tudi organizacije in društva, ki delujejo na njenem
območju in se ukvarjajo s humanitarno, kulturno ali drugo neprofitno dejavnostjo v javnem
interesu.
(3) Organizacije in društva iz prejšnjega odstavka uporabljajo poslovne prostore, ki so jim dani v
brezplačno uporabo skrbno in gospodarno.
(4) O načinu in pogojih uporabe poslovnih prostorov se organizacije in društva iz prejšnjega
odstavka dogovorijo s krajevnimi skupnostmi, o čemer na podlagi predhodnega soglasja župana
sklenejo pisni dogovor.
(5) Stroške zavarovanja za poslovne prostore in opremo v lasti občine, ki jih za svoje delovanje
uporabljajo krajevne skupnosti financira občina.
(6) Nepremično premoženje krajevne skupnosti, ki ga ne potrebuje noben uporabnik iz tega člena
se lahko odda drugim uporabnikom s sklenitvijo najemne pogodbe v kateri se določi višina
najemnine.
VI. DOLOČITEV VOLOLNIH ENOT IN ŠTEVILA ČLANOV SVETOV OŽJIH DELOV
14. člen
S tem odlokom se v krajevnih skupnostih Občine Gornja Radgona določijo volilne enote za
volitev članov svetov krajevnih skupnosti in število članov sveta, ki se volijo po volilnih enotah.
15. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij.
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.
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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
4

cesta, Trg svobode, Ciril Metodova ulica, Panonska ulica, Pod gozdom, Prežihova ulica, Vrtna
ulica, Lackova ulica, Kerenčičeva ulica, Simoničev breg, 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 naselja
Gornja Radgona z naslednjimi ulicami: Apaška cesta, Šlebingerjev breg, Rozmanova ulica,
Gubčeva cesta, Grajska cesta, Strma ulica, Gorkega ulica, Čremošnikova ulica, Vaupotičeva
ulica, Ilirska ulica in Gasilska cesta.
(9) V 4. volilni enoti se voli en (1) člana sveta.
(10) 5. volilna enota obsega naselje Mele.
(11) V 5. volilni enoti se voli en (1) član sveta.
(12) 6. volilna enota obsega naselje Podgrad.
(13) V 6. volilni enoti se voli en (1) član sveta.
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
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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: __________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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Obrazložitev:
Občinski svet občine Gornja Radgona je na 16. redni seji, dne 9.2. 2017 obravnaval predlog
Odloka o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona (prva obravnava) in ga sprejel ter določil
45 dnevni rok obravnave.
Na 19. redni seji Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki je
bila dne 6. 2. 2017 je odbor predlagal, da se v 13. členu odloka doda nova alineja, ki se glasi:
»Krajevne skupnosti lahko svoje nepremičnine oddajo v uporabo tudi profitnim organizacijam
proti plačilu najemnine oziroma uporabnine«.
Na sami seji Občinskega sveta so o predlogu odloka razpravljali člani sveta David Roškar,
Franek Radolič in Miran Dokl.
David Roškar je predlagal izvedbo temeljite vsebinske razprave o delovanju krajevnih skupnosti
v sedanji statusni obliki in z nalogami kot jih sedaj izvajajo. Nadalje je opozoril, da se nihče noče
obregniti na strokovno delo krajevnih skupnostih ter da nihče izmed prisotnih ne ve, kaj bo Odlok
o krajevnih skupnostih sploh prinesel. Odlok po njegovem ne prinaša dosti sprememb pri
delovanju krajevnih skupnostih. Ozrl se je na 2. odstavek 9. člena odloka, ki obravnava
financiranje krajevnih skupnosti s sredstvi, pridobljenimi z opravljanjem lastne dejavnosti in na
11. člen, ki obravnava nakazovanje sredstev za financiranje krajevnih skupnosti. Omenil je še
nezadostno sodelovanje in odnos vzdrževalca občinskih cest do krajevnih skupnosti, ko ta izvaja
vzdrževalna dela na območju posamezne krajevne skupnosti.
Franek Radolič je povedal, da se bodo v krajevni skupnosti Gornja Radgona sestali in oblikovali
svoje predloge in pripombe na odlok.
Miran Dokl je povedal, da se ne čuti odgovoren za delo krajevne skupnosti Gornja Radgona, saj
se člani občinskega sveta več ne vabijo na seje sveta KS.
V predpisanem času javne obravnave je občinska uprava prejela predloge vseh petih krajevnih
skupnostih občine Gornja Radgona za spremembe ali dopolnitve nekaterih členov odloka.
− Krajevna skupnost Negova predlaga, da se spremeni 17. člen odloka tako, da se število članov
sveta KS iz 6 poveča na 8. V 1. volilni enoti se voli 5 članov sveta, v 2 volilni enoti se volijo
3 člani sveta.
− Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica predlaga, da se spremeni 19. člen odloka tako, da se
vsako, izmed šestih naseljih v KS določi kot svoja volilna enota s po enim članom sveta KS.
− Krajevna skupnost Črešnjevci - Zbigovci predlaga, da se spremeni 11. člen odloka tako, da se
krajevnim skupnostim omogoči financiranje po dvanajstinah.
− Krajevna skupnost Spodnji Ivanjci predlaga tudi spremembo 11. člena odloka in financiranje
krajevnih skupnostih po dvanajstinah. Nadalje predlaga, da se spremeni 18. člen odloka tako,
da se namesto ene volilne enote določijo tri volilne enote, v katerih se voli skupno šest članov
sveta.
− Krajevna skupnost Gornja Radgona predlaga spremembo 11. člena odloka in financiranje
krajevnih skupnosti po dvanajstinah. Nadalje predlaga, da se spremeni in dopolni 20. člen
odloka tako, da se število volilnih enot s štirih poveča na šest. S temi spremembami se
omogoči naseljema Mele in Podgrad, da sta samostojni volilni enoti.
Predlagatelj je v času obravnave prejel tudi pisanje s strani predsednika in tajnika Občinske
volilne komisije Občine Gornja Radgona, ki ga povzemamo. Ne glede na obrazložene pomisleke
glede oblikovanja volilnih enot v posameznih krajevnih skupnostih, je predlagatelj odloka glede
tega v celoti upošteval prejete predloge s strani svetov krajevnih skupnosti, ki za tako oblikovane
volilne enote tudi nosijo odgovornost:
»Občinska volilna komisija se je v preteklosti srečevala s številnimi težavami pri izvedbi
volitev v svete krajevnih skupnosti v občini, zato je pri izvedbi teh volitev izjemnega
pomena, da so volilne enote usklajene z volišči. Občinska volilna komisija je ugotavljala, da
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je največja težava, da je po dosedanji ureditvi v krajevnih skupnostih veliko oziroma preveč
volilnih enot, takšna ureditev pa je v določenih primerih »povsem skregana« z racionalno
izvedbo volitev. Prav zaradi tega so volilni odbori večkrat naredili ali skoraj naredili napake
pri delitvi pravilnih posameznih glasovnic volivcem, saj je v določenih primerih bilo na
enem volišču 8 različnih glasovnic, od katerih mora vsak volivec prejeti glasovnico točno
svoje volilne enote. Prav tako so nekatere volilne enote neenakomerne, ker namreč nastaja
zelo velika razlika v številu volivcev na enega člana, ki se voli; nekega normalnega razmerja
med posameznimi krajevnimi skupnostmi glede na njihovo velikost pa ni bilo niti v
preteklosti. Poleg tega v preteklosti na volitvah v nekaterih manjših volilnih enotah ni bilo
dovolj kandidatov, ponekod nobeden, ponekod le toliko, kot se jih voli in je bilo že ob sami
potrditvi kandidature vnaprej »znano« kdo bo izvoljen. V primeru, ko kandidata ni, namreč
volivci sploh nimajo možnosti voliti; v primeru, ko je kandidat le eden, pa volivci nimajo
možnosti izbire. Večje in bolj enakomerno razdeljene volilne enote namreč nudijo več
demokracije, saj omogočajo možnost kandidiranja širšemu krogu in volivcem tako možnost
izbire med več kandidati. Glede na vse navedeno so zato najmanj primerni predlogi, da je naj
vsaka vas svoja volilna enota, saj se pri tem popolnoma zanemarja sorazmerje števila
prebivalcev med posameznimi volilnimi enotami, niti takšna ureditev ne pripomore k
boljšemu delu krajevne skupnosti, saj so vendar pomembni ljudje in njihova pripravljenost
da delajo v dobrobit skupnosti. Tudi sam Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) določa, da se volilne enote določijo tako, da je
zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne skupnosti v
svetu te skupnosti; hkrati pa zakon določa tudi, da se volilne enote oblikujejo tako, da se en
član voli na približno enako število prebivalcev.«
Drugih pripomb na odlok ni bilo.
Predlagatelj odloka je vse pripombe (razen Občinske volilne komisije) upošteval tako, da je
spremenil in (ali) dopolnil 11., 13.,17., 18., 19. in 20. člen predloga Odloka o krajevnih
skupnostih v občini Gornja Radgona. Pri členu 11. je predlagatelj sprejel kompromisno odločitev
po kateri občina mesečno nakazuje finančna sredstva krajevnim skupnostim po dvanajstinah,
razen sredstev za sejnine in potne stroške, ki se nakazujejo na podlagi realizacije. Ob tem bi tudi
navedli, da v skladu s statutom občine občinska uprava izvaja v vsakem primeru računovodska
opravila za potrebe vseh krajevnih skupnosti.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog odloka (druga obravnava)
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o krajevnih skupnostih v
Občini Gornja Radgona (druga obravnava).
Gornja Radgona, april 2017

PRIPRAVIL:
Dragan KUJUNDŽIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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