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ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

ZADEVA: Dodatna možnost razprave z izvedbo spletne videokonference k dvema
točkama sklicane 3. dopisne seje občinskega sveta
Glede sklicane 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki traja do vključno
4. maja 2020, se bo omogočila še dodatna možnost razprave z namenom dviga
demokratičnosti odločanja občinskega sveta, in sicer k dvema točkama dnevnega reda, ki sta
glede na izjemno situacijo in delo občinskega sveta v izrednem stanju na dnevnem redu v
skladu z 92. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona zaradi delnega
odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določata statut in poslovnik.
V ponedeljek, 4. 5. 2020 s pričetkom ob 10.00 uri bo izvedena spletna videokonferenca z
ustno predstavitvijo in možnostjo ustne razprave k dvema točkama dnevnega reda, in sicer:
Ø K točki 1: Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto
2019 (skrajšani postopek)
Potek obravnave:
− obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski
upravi
− možnost ustne razprave za članice in člane občinskega sveta, ki se bodo udeležili
spletne videokonference
− podaja ustnih odgovorov na vprašanja iz razprave s strani župana in občinske uprave
Ø K točki 4: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (prva
obravnava)
Potek obravnave:
− obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski
upravi
− možnost ustne razprave za članice in člane občinskega sveta, ki se bodo udeležili
spletne videokonference
− podaja ustnih odgovorov na vprašanja iz razprave s strani župana in občinske uprave
Razprava in morebitni podani predlogi bodo sestavni del obravnave predloga proračuna v
prvi obravnavi in bodo vključeni v pripravo predloga za drugo obravnavo.
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K udeležbi spletne videokonference vljudno vabljene čisto vse članice in člani občinskega
sveta, ne glede ali ste že oddali glasovnice ali še ne.
Spletna videokonferenca bo potekala preko aplikacije Microsoft Teams. Za uporabo
aplikacije je potreben dostop do interneta bodisi na namiznem ali prenosnem osebnem
računalniku z operacijskim sistemom Windows, bodisi na mobilnih telefonih ali napravah z
operacijskim sistemom iOS ali Android.
Za enostavnejšo povezavo sledite današnjemu povabilu v prejetem sporočilu »Občina Gornja
Radgona invited you to Občina Gornja Radgona in Microsoft Teams« na vaše osebne
elektronske naslove s klikom na gumb »Join Teams«.
Pred prvo uporabo je potrebna brezplačna registracija z vašim osebnim elektronskim
naslovom in vašim geslom ter namestitev brezplačne namenske aplikacije. Spremljanje je
možno za vse vključene, aktivno ustno video sodelovanje pa le tistim na napravah s kamero in
mikrofonom (prenosni računalnik, mobilni telefon ali tablica).
Predlagamo, da vse potrebno (registracijo in namestitev) izvedete še pred pričetkom izvedbe
spletne videokonference. Za pridružitev skupini lahko sledite tudi povezavi
https://teams.microsoft.com/join/mbeo72l1tz8b.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Vabilo prejmejo:
− članice in člani občinskega sveta (po e-pošti)
− župan
− direktor in uslužbenci občinske uprave
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