OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 3 DNE 15.11.2003
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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, 73/95 - odločba US, 9/96 - odločba US, 39/96 odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97 - dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 odločba US, 74/98, 12/99 - sklep US, 16/99 - popravek sklepa US, 59/99 odločba US, 70/00, 100/00, 28/01 - odločba US, 16/2002 – odločba US in
51/2002) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/
99, 104/00, 54/03, 83/03), je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji
10. redni seji, dne 13.11.2003 sprejel naslednji

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE
UPRAVE OBČINE GORNJA RADGONA

dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
- promocijske aktivnosti,
- pospeševanje in financiranje kulturnih dejavnosti in ustanov,
- skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne
dediščine,
- pospeševanje športa in rekreacije,
- ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne družbe,
- spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja
družbenih dejavnosti,
- izvajanje programov javnih del,
- izvajanje strokovnih nalog za potrebe Urada za mladino.
4. člen

V 7. in 8. členu se naziv »Oddelek obče uprave in proračuna« nadomesti z nazivom
»Oddelek obče uprave, proračuna in družbenih dejavnosti«, naziv »Oddelek za
urejanje in varstvo prostora ter komunalno infrastrukturo« pa se nadomesti z
nazivom » Oddelek za urejanje in varstvo prostora, komunalno infrastrukturo ter
gospodarstvo.«

V 8. členu se na koncu 1. odstavka dodajo naslednje alinee:
- načrtovanje razvoja občine,
- zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, pospeševanje malega
gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih
dejavnosti,
- pridobivanje sredstev za delovanje in razvoj občine,
- zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrb in ukrepi za
gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči,
agromelioracijski ukrepi na področju kmetijskih zemljišč,
- spremljanje gospodarskih gibanj,
- analitično in statistično dejavnost, koordiniranje pripravljanja osnov in strokovnih
podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši
regionalni razvoj (celotni razvoj podeželja in drugih programov ter pripravljanje
ukrepov in predpisov v zvezi s tem),
- pripravo podlag za predpisovanje lokalnih davkov, prispevkov in taks,
- strokovne in upravne naloge s področja varstva pred požarom,
- strokovne in upravne naloge s področja organiziranja in delovanja zaščite,
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

3. člen

5. člen

1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornja
Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona – Prepih, št. 22/99, 1/03) se
v drugem odstavku 5. člena spremenita besedili prve in druge alinee tako, da
glasita:
- Oddelek obče uprave, proračuna in družbenih dejavnosti
- Oddelek za urejanje in varstvo prostora, komunalno infrastrukturo ter
gospodarstvo.
Besedilo tretje alinee se črta.
2. člen

V 7. členu se na koncu dodajo naslednje alinee:
- načrtovanje razvoja posameznih dejavnosti,
- pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanavljanjem javnih zavodov
na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega varstva,
- pripravljanje in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva
predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega
skrbstva,
- materialno skrb za vzgojnovarstvene ustanove, kritje materialnih stroškov za
osnovno šolstvo,
- pripravo podlag za organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni,
lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe,
- pripravo podlag za podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
- skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih

9. člen se črta.
6. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis
Prepih in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 01.12.2003
dalje.
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