Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05) in na podlagi 20. člena Statuta Občine
Gornja Radgona je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 27. redni seji, dne
13.07.2006 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE
GORNJA RADGONA
1. člen
V Statutu Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in popravek
83/03) se v 1. členu črtajo naselja: Apače, Črnci, Drobtinci, Grabe, Janhova, Lešane, Lutverci,
Mahovci, Nasova, Novi Vrh, Plitvica, Podgorje, Pogled, Segovci, Spodnje Konjišče,
Stogovci, Vratja vas, Vratji Vrh, Zgornje Konjišče, Žepovci, Žiberci.
2. člen
V 2. členu se črtata 1. in 7. točka.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih
obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri
varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to
področje.
Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
- enotno matično številko občana,
- osebno ime,
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
- datum in kraj rojstva,
- podatke o osebnih vozilih,
- podatke o nepremičninah ter
- druge osebne podatke v skladu z zakonom.
Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na
katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage
obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca
centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega
upravljavca, če tako določa zakon. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali
predpisom vlade določeni obliki.
Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno, oziroma pod
enakimi pogoji, kot veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.
Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na elektronskih pomnilniških medijih
ali po elektronski poti. Pridobivanje podatkov po elektronski poti se občini odobri, ko
zagotovi tehnične pogoje in pogoje, s katerimi se v skladu z zakonom zagotavlja zavarovanje
osebnih podatkov.
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Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji
določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.«
4. člen
V 18. členu se v drugem odstavku beseda »dvaindvajset« nadomesti z »enaindvajset«.
Peti odstavek se črta.
5. člen
V 20. členu se črtata 10. in 22. alinea 2. odstavka.
6. člen
V 37. členu se spremeni 2 stavek 1. odstavka in se na novo glasi:
» Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa
nadomestnih volitev podžupan in sicer tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je
razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma,
če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to
funkcijo.«
7. člen
V 45. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, ki so določene v aktu ministra za
finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
8. člen
V 64. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični,
vendar pa lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna določi,
kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene krajevna skupnost, veljavni brez
predhodnega soglasja župana.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Določbe 1. člena in 2. člena stopita v veljavo s 1. januarjem 2007.
Določba 4. člena tega statuta se uveljavi pri prvih naslednjih volitvah v Občinski svet Občine
Gornja Radgona.
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6. člen tega statuta, ki spreminja 2 stavek 1. odstavka 37. člena in drugi odstavek 37. člena
statuta, se začne uporabljati po prenehanju mandata podžupana oziroma po prvih rednih
volitvah.
10. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Gornja Radgona začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.
Številka: 001-03-1/99
Datum: 14.07.2006

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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