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

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine 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
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
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.
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