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NASLOV:

ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE
RENČE-VOGRSKO
PRAVNA PODLAGA:


18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 88/15)

PREDLAGATELJ:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

PRIPRAVLJALEC:
Občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je na svoji 12. redni seji dne
4. 5. 2017 sprejela odločitev, da se Odlok o občinskih priznanjih dopolni tako, da člani
občinskega sveta in člani svetov krajevnih skupnosti, ki opravljajo funkcijo v tekočem
mandatu, ne morejo biti prejemniki priznanja Občine Renče-Vogrsko; lahko pa priznanje
prejmejo po tem, ko funkcije ne opravljajo več. KMVVI je takšno stališče zavzela že v času
prvega mandata Občine Renče-Vogrsko, kakor to izhaja iz zapisnikov KMVVI, vendar to
stališče ni bilo nikoli zapisano v odlok. Zato je KMVVI naložila občinski upravi, da pripravi
dopolnitev predmetnega odloka.
KMVVI je prav tako zavzela stališče, da je potrebno glasovati o posameznem prejemniku
priznanja, torej o vsakem prejemniku posebej. Doslej se je namreč dogajalo, da je Občinski
svet glasoval o »paketu« prejemnikov. Tako je bilo Občinskemu svetu dejansko
onemogočeno, da podpre samo enega oz. nekatere od predlaganih prejemnikov priznanj oz.
da kateremu izmed njih odreče podporo.

RAZLOGI ZA SPREJETJE:
Glede na stališče KMVVI in tudi prakse KMVVI, ki se dejansko izvaja že od same ustanovitve
Občine Renče-Vogrsko, je smiselno Odlok o priznanjih Občine Renče-Vogrsko dopolniti z
določilom, da člani občinskega sveta in člani svetov krajevnih skupnosti, ki opravljajo funkcijo
v tekočem mandatu, ne morejo biti prejemniki priznanja.

OCENA STANJA:
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Trenutna praksa KMVVI nima podlage v predpisu.
CILJI IN NAČELA:
Načelo zakonitosti in načelo enakosti.
S predlagano spremembo odloka, bo dosedanja praksa KMVVI postala obvezujoča. KMVVI
bo pri predlaganju prejemnikov priznanj vezana na to določilo in s tem bodo tudi vsi kandidati
postavljeni v enak položaj.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Sprejem sklepa nima finančnih posledic.

Pripravila:
Nataša Gorkič Barle, Višja svetovalka II
Predlog akta:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.22/2012 – uradno
prečiščeno besedilo in 88/2015) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 21. redni seji,
dne 12. 12. 2017 sprejel naslednji

ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE RENČE-VOGRSKO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št.
3/2008) se v 2. člen doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občinskih priznanj se ne podeli članom Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, članom
sveta Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga, članom sveta Krajevne skupnosti Renče in
članom sveta Krajevne skupnosti Vogrsko, ki to funkcijo opravljajo v tekočem mandatu.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
2. člen
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet odloči o posameznem prejemniku priznanja s sklepom.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00701-7/2008-2
Bukovica, ____________
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