2. redna seja
OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

4.b točka
PREDLOG

SKLEP O IMENOVANJU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE
PRAVNA PODLAGA:
-

18. in 36. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18)

PREDLAGATELJ:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
OBRAZLOŽITEV:
36. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko določa:
Občinski svet ima statutarno pravno komisijo. Člane statutarno pravne komisije imenuje občinski svet
izmed članov občinskega sveta lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb
oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov in tudi sprememb, ki jih v obliki prečiščenega besedila
predlaga v sprejem občinskemu svetu. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne
skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika
občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Statutarno pravna komisija obravnava vprašanja, ki zadevajo plače in druge prejemke občinskih
funkcionarjev in pripravlja predloge za odločitve občinskega sveta.

RAZLOGI ZA SPREJETJE SKLEPA:
Članom komisije je potekel mandat s konstituiranjem občinskega sveta.

OCENA STANJA:
/

CILJI IN NAČELA:
/

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Sejnine članom.

Beti Čufer
Direktorica občinske uprave
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4.b točka

2. redna seja
Predlog sklepa:

Na podlagi 18. in 36. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na _____ redni seji
dne _________ sprejel

SKLEP
1. Člen
V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:
1. Radovan Rusjan, Renški Podkraj 1, Renče
2. Boris Čoha, Renški Podkraj 62, Renče
3. Andraž Furlan, Lukežiči 16, Renče
4. Franko Pregelj, Žigoni 19, Renče
5. Nina Mozetič, Renški Podkraj 20, Renče
2. Člen
Sklep velja od sprejema in se objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.

Številka:
Datum:

Tarik Žigon
Župan
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