21. redna seja – 12. 12. 2017
OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

9. točka
PRVA OBRAVNAVA

NASLOV:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RENČE-VOGRSKO

PRAVNA PODLAGA:



Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US)
18 člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/2012 - uradno prečiščeno
besedilo in 88/2015)

PREDLAGATELJ:
Župan

PRIPRAVLJALEC:
Statutarno pravna komisija, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
K členu 1:
Ker se javnost sej OS opredeljuje v več členih na različne načine, se predlaga smiselno
poenotenje 6. in 26. člena.
K členu 2:
Poslovnik uporablja besedo pečat, namesto žig, ki pa jo navaja v 50. členu.
K členu 3:
Natančno se določi, da župan prisego izreče.
K členu 4:
Predlagana je bila uskladitev besedila z določilom o sejnini, ki je namreč vezana na
udeležbo na seji - da pripada sejnina članu občinskega sveta, če je član občinskega
sveta navzoč na seji vsaj polovico trajanja seje.
K členu 5:
Predlagano je bilo, da se v 20. členu opredeli vrste sej sveta (redne, izredne, dopisne in
po potrebi slavnostne), ki so v nadaljnjih členih opisane.
K členu 6:
Ker se javnost sej OS opredeljuje v več členih na različne načine, se predlaga smiselno
poenotenje 6. in 26. člena.
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K členu 7:
Člen 108 je nepotreben, saj je imenovanje podžupanov urejeno s 43. členom Statuta, ki
pa se razlikuje v pomenu predčasnega prenehanja mandata župana. Predlagana je
uskladitev z ZLS.

RAZLOGI ZA SPREJETJE:
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, je na podlagi 88. a člena Zakona o
lokalni samoupravi opravila pregled usklajenosti Poslovnika Občinskega sveta Občine RenčeVogrsko z Ustavo Republike Slovenije, ZLS, Zakonom o integriteti in preprečevanju, Zakonom
o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucijo o normativni dejavnosti, Zakonom o
financiranju občin, Zakonom o samoprispevku, Zakonom o javnih, Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Ugotovljene so bile nekatere
nepravilnosti, ki jih je potrebno odpraviti.

OCENA STANJA:
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, je opozorilo na nepravilnosti v
Poslovniku Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko in občino pozvalo k odpravi le-teh.
CILJI IN NAČELA:
S sprejemom predlaganih Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine
Renče-Vogrsko bodo odpravljene nekatere nepravilnosti in bo Statut usklajen z Ustavo RS in
ostalo področno zakonodajo. Po tem, ko bo Občinski svet sprejel Spremembe in dopolnitve
Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, bo občinska uprava o tem obvestila
ministrstvo.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Sprejem sklepa nima finančnih posledic.
Pripravila:
Nataša Gorkič Barle, Višja svetovalka II

Predlog akta:

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in 18 čl. Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list
RS, št. 22/2012 - uradno prečiščeno besedilo in 88/2015) je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na __. redni seji dne _________ sprejel naslednje
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RENČE-VOGRSKO
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št.
3/2012) se v 6. členu črtata drugi in tretji odstavek.
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2. člen
V 7. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
3. člen
V tretjem odstavku 9. člena se stavek »Slovesna prisega župana se glasi:« nadomesti s
stavkom »Slovesna prisega, ki jo izreče župan, se glasi:«.
4. člen
V 18. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Član sveta je za udeležbo na seji upravičen do sejnine, če je na seji navzoč vsaj polovico
trajanja seje.«
5. člen
Prvi odstavek 20. člena se dopolni tako, da se doda drugi stavek, ki se glasi:
»Seje so redne, izredne, dopisne in po potrebi slavnostne.«
6. člen
V 26. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
108. člen se črta.
8. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko začnejo veljati
15. dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko.

Številka: _____________
Bukovica, ____________

Aleš Bucik
Župan
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