OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 30 DNE 1. 4. 2007
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/
01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B), 30. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06), 25. člena Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2006 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 9/04, 17/
06 in 23/06), 109. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 24/06), 18. člen Statuta Občine Apače
(Uradno glasilo občine Apače – lokalni časopis Prepih, št. 2/07), sta Občinski svet
Občine Gornja Radgona, na 4. redni seji, dne 29.03.2007 in Občinski svet Občine
Apače, na 5. redni seji, dne 22.03.2007 sprejela

SKLEP O PODALJŠANJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
OBČINE GORNJA RADGONA IN OBČINE APAČE
V OBDOBJU APRIL – JUNIJ 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornja Radgona in
Apače (v nadaljevanju: občine) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2007 (v nadaljnjem
besedilu: obdobje začasnega financiranja).

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

5.131,00
5.131,00
1.987.931,37
762.625,50
155.847,00
23.083,00
445.862,25
9.109,00
128.724,25
688.029,48
386.542,00
33.690,86
267.796,62
520.585,39
520.585,39
16.691,00
16.691,00

2. člen
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006. Obseg
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v
skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis
Prepih, št. 9/04, 17/06 in 23/06).

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
57.289,85
___________________________________________________________________________
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki
splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun april junij 2007

____________________________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.045.221,22
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.040.090,22
70 DAVČNI PRIHODKI
1.833.653,00
700 Davki na dohodek in dobiček
1.738.725,00
703 Davki na premoženje
85.474,00
704 Domači davki na blago in storitve
9.454,00
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
206.437,22
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
149.753,00
711 Takse in pristojbine
2.100,00
712 Denarne kazni
618,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
44.866,22
714 Drugi nedavčni prihodki
9.100,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI
/
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
/

Proračun april junij 2007

________________________________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
/
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
/
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
/
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
/
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
/
___________________________________________________________________________
C.RAČUN FINANCIRANJA
________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun april junij 2007
________________________________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
/
50 ZADOLŽEVANJE
/
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
31.093,00
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55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
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31.093,00 Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 66/93, 13/
31.093,00 93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 11. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 98/05 – UPB4 in 129/
06) ter 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
26.196,85 Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji 4. redni seji, dne 29.03.2007 sprejel
- 31.093,00

XI. NETO FINANCIRANJE
- 57.289,85
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
___________________________________________________________________________________________________________
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za
namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O USTANOVITVI
JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
1.člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št 4/97, 16/98 ter Uradni list RS, št. 101/01) se spremeni 14. člen
tako, da glasi:

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk –
podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine Gornja »Osnovno šolo upravlja svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki občine Gornja
Radgona.
Radgona, predstavniki delavcev osnovne šole in predstavniki staršev.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

Svet šole šteje 9 članov in ga sestavljajo; trije predstavniki občine Gornja
Radgona, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.

5. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Predstavnike občine Gornja Radgona imenuje Občinski svet Občine Gornja
ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, Radgona po postopku in na način, kot to določa njegov poslovnik.
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Zakon o financiranju občin in Odlok
o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006.
Predstavniki delavcev osnovne šole se izvolijo neposredno na tajnih volitvah na
način in po postopku, kot ga določajo pravila šole.
6. člen
Predstavniki staršev se izvolijo na svetu staršev na način in po postopku, kot je
Do sprejetja proračuna novo oblikovanih občin Gornja Radgona in Apače za leto 2007, določeno s pravili osnovne šole.
se financiranje začasno nadaljuje na podlagi proračuna prejšnje občine za enake naloge
oziroma namene kot v letu pred ustanovitvijo nove občine na ločenem podračunu
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma
prejšnje Občine Gornja Radgona.
izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan
S sredstvi na ločenem podračunu razpolagata v skladu z zakonom oba župana v razmerju na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
in na način, ki ga določita.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta in
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. namestnika predsednika.
in 44. člena ZJF.
Svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom o organizaciji in
7. člen
financiranju vzgoje in izobraževanja ni določeno drugače.«
Sredstva razporejena v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine
Gornja Radgona in Občine Apače za leto 2007.

2. člen
Besedilo 17. člena odloka se spremeni, tako da glasi:

5. KONČNA DOLOČBA

»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter
izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
– lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 1. aprila do 30. junija 2007.
mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Številka: 410-7/2006
V Gornji Radgoni, dne 30.03.2007
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena je lahko za ravnatelja
OBČINA GORNJA RADGONA
imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti
ŽUPAN:
najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Anton KAMPUŠ, l.r.
8. člen

V Apačah, dne 30.03.2007
OBČINA APAČE
ŽUPAN:
dr. Darko ANŽELJ, l.r.

Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka tega
člena, mu preneha mandat po zakonu.
Pri imenovanju ravnatelja šole se uporabljajo tudi določbe 43. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
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izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/2001).
Mandat ravnatelja traja pet let.«
3. člen
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v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja
razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti
ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko
svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.

Za 17. členom se dodata 17. a člen in 17. b člen , ki glasita:
»17. a člen
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja se imenujeta na podlagi javnega razpisa po
postopku določenem z zakonom.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za
katerega bo imenovan, rok do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem
bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4
mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in
ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed
strokovnih delavcev šole.«
»17. b člen

Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega
odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev
sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakon o zavodih.«
4. člen
V 18. členu se za drugim odstavkom doda tretji in četrti odstavek, ki glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopke za
imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu
opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
5. člen
V 26. členu se v četrtem odstavku za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki
se glasi:

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole.
»- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja.«
Imenovanje
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo peta, šesta, sedma
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, in osma alinea.
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
mnenje učiteljskega zbora,
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
mnenje občine Gornja Radgona,
mnenje sveta staršev.
6. člen
Občina in svet staršev mnenje obrazložijo.

Osnovna šola mora uskladiti svoje akte in sestavo sveta zavoda v skladu z
določili tega odloka takoj po uveljavitvi.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
7.člen
Če občina in organi iz prvega odstavka tega člena na dajo mnenja v 20 dneh
od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Svet šole deluje v obstoječi sestavi do poteka mandata, najdalj pa do uveljavitve
tega odloka.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje
obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.
Če poteče mandat svetu šole pred uveljavitvijo tega odloka in pred uskladitvijo
aktov osnovne šole z določili tega odloka, se izvolijo člani sveta šole v skladu
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko z določili novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
izobraževanja(Uradni list RS, št. 129/2006) in po postopku, določenem v
odloku o ustanovitvi.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka
tega člena svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti
8. člen
vse prijavljene kandidate.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja Radgona – lokalni časopis Prepih.
zavode.
Številka: 601-2/1996
Razrešitev
Datum: 30.03.2007
ŽUPAN
Ravnatelj se razreši pod pogoji in po postopku, ki je določen za direktorja javnega
OBČINE GORNJA RADGONA
zavoda.
Anton KAMPUŠ, l.r.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo
in mu dati možnost, da se njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani občino in organe iz drugega odstavka
2. člena tega odloka. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 66/93, 13/ spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 11. člena Zakona o organizaciji in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/2001).
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/2005 – UPB4 in
129/2006) ter 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Mandat ravnatelja traja pet let.«
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/2006 – UPB1) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 4. redni seji, dne 29.03.2007
3. člen
sprejel
Za 17. členom se dodata 16. a člen in 16. b člen , ki glasita:

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O USTANOVITVI
JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA

»16. a člen
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja se imenujeta na podlagi javnega razpisa po
postopku določenem z zakonom.

1. člen

V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za
katerega bo imenovan, rok do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4
dr. Antona Trstenjaka Negova (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in
časopis Prepih, št 4/97 in 16/98) se spremeni 13. člen tako, da glasi:
ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
»Osnovno šolo upravlja svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki občine Gornja Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed
Radgona, predstavniki delavcev osnovne šole in predstavniki staršev.
strokovnih delavcev šole.«
Svet šole šteje 9 članov in ga sestavljajo; trije predstavniki občine Gornja
Radgona, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.

»16. b člen

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole.
Predstavnike občine Gornja Radgona imenuje občinski svet občine Gornja
Radgona po postopku in na način, kot to določa njegov poslovnik.
Imenovanje
Predstavniki delavcev osnovne šole se izvolijo neposredno na tajnih volitvah na Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih,
način in po postopku, kot ga določajo pravila šole.
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
mnenje učiteljskega zbora,
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev na način in po postopku,
mnenje občine Gornja Radgona,
kot določajo pravila osnovne šole.
mnenje sveta staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma Občina in svet staršev mnenje obrazložijo.
izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan
na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta in Če občina in organi iz prvega odstavka tega člena na dajo mnenja v 20 dneh
namestnika predsednika.
od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom o organizaciji in Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje
financiranju vzgoje in izobraževanja ni določeno drugače.«
obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.
2. člen

Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko
svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

Besedilo 16. člena odloka se spremeni, tako da glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter
izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri
bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka
tega člena svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti
vse prijavljene kandidate.
Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja
zavode.

Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena je lahko za ravnatelja Razrešitev
imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti
najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Ravnatelj se razreši pod pogoji in po postopku, ki je določen za direktorja javnega
zavoda.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka tega Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo
člena, mu preneha mandat po zakonu.
in mu dati možnost, da se njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani občino in organe iz drugega odstavka
Pri imenovanju ravnatelja šole se uporabljajo tudi določbe 43. člena Zakona o 2. člena tega odloka. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 30 DNE 1. 4. 2007

5

v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti 8/03), 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
ministrstvo.
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1), je župan Občine
Gornja Radgona sprejel naslednji
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko
svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka
odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je
možno sodno varstvo v skladu z zakon o zavodih.«

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu
za območje poslovno obrtne cone
Element Gornja Radgona

4. člen
1. člen

V 17. členu se za drugim odstavkom doda tretji in četrti odstavek, ki glasita:

»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopke za imenovanje Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev osnutka Odloka o
lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja
ravnatelja.
Radgona (v nadaljevanju: Odlok).
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu
2. člen
opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
Osnutek Odloka bo javno razgrnjen vsak delovni dan v času uradnih ur na
sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, za
5. člen
čas 30 dni od dneva objave sklepa v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
V 23. členu se v četrtem odstavku za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se – lokalni časopis Prepih.
glasi:
3. člen
»- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja.«

V času javne razgrnitve bo v sredo dne 11.04.2007 ob 16.00 uri v veliki sejni
sobi Občine Gornja Radgona javna obravnava.
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo peta, šesta, sedma in
Pisne pripombe in predloge lahko zainteresirani podajo v času javne razgrnitve
osma alinea.
v tajništvu župana Občine Gornja Radgona ali na kraju javne obravnave.
4. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.

6. člen

Osnovna šola mora uskladiti svoje akte in sestavo sveta zavoda v skladu z
določili tega odloka takoj po uveljavitvi.
Številka: 350-02/2006-206/JKŠ
Gornja Radgona, dne 27.03.2007
7. člen
Svet šole deluje v obstoječi sestavi do poteka mandata, najdalj pa do uveljavitve
tega odloka.
Če poteče mandat svetu šole pred uveljavitvijo tega odloka o in pred uskladitvijo
aktov osnovne šole z določili tega odloka, se izvolijo člani sveta šole v skladu z
določili novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 129/2006) in po postopku, določenem v odloku o ustanovitvi.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.

Številka: 601-3/1996
Datum: 30.03.2007
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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