2. redna seja
OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

5. točka
PREDLOG

SKLEP O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA
PRAVNA PODLAGA:
-

18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18) drugi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 5-6/07)

PREDLAGATELJ:
Župan
PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Uredniški odbor šteje sedem članov. Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje Občinski svet
na predlog župana za mandatno dobo štirih let. Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi,
najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila sklicuje in vodi odgovorni urednik. Uredniški odbor se
financira enako kot občinska telesa. Smiselno se uporablja Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Renče-Vogrsko.
Naloge uredniškega odbora so:
– oblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev Občinskemu svetu;
– skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila;
– obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila;
– obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom;
– obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem glasila, periodiko izdajanja in razširjanja glasila ter
svoje predloge posreduje v odločanje občinskemu svetu.
RAZLOGI ZA SPREJETJE SKLEPA:
Članom uredniškega odbora 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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5. točka

2. redna seja
Predlog sklepa:

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine
Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 5-6/2007) in 18. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (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 Uredniški odbor se imenujejo:
1. Gregorič Alenka, stanujoča: Lukežiči 3 A, 5292 Renče
2. Pahor Vesna, stanujoča: Trg 36, 5292 Renče
3. Tischer Renata, stanujoča: Volčja Draga 45 A, 5293 Volčja Draga
4. Matjaž Bizjak, stanujoč: Lukežiči 35, 5292 Renče
5. Hana Šuligoj, stanujoča: Vogrsko 6, 5293 Volčja Draga
6. Matevž Lapajne, stanujoč: Martinuči 28, Renče
7. Irena Bizjak, Bukovica 6, Volčja Draga

2. člen
Mandatna doba članov uredniškega odbora traja do izteka mandatne dobe članov občinskega sveta.
3. člen
Sklep velja od sprejema in se objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.

Številka:
Datum:

Župan
Tarik Žigon
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