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Občina Renče - Vogrsko
Na podlagi 21 čl. Zakona 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) je Občinski svet Občine
Renče-Vogrsko na 22. redni seji dne 27. 2. 2018 sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
OBČINE RENČE-VOGRSKO

10. člen
V drugem odstavku 27. člena se pred besedo »glasov« doda beseda »opredeljenih«.
11. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delo občinskega sveta je javno.

1. člen
V Statutu Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/2012 – uradno prečiščeno
besedilo in 88/2015) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sedež občine je na naslovu Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.«
2. člen
V 2. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
3. člen
V 4. členu se besedna zveza »Zakonom o lokalni samoupravi, področnimi zakoni« nadomesti z besedo »zakonom«.

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje. Splošni akti in prečiščena
besedila občine se objavijo v Uradnih objavah v občinskem glasilu ter v Katalogu informacij javnega značaja in na spletni strani občine.
Način zagotavljanja javnosti dela, razloge in postopke izključitve javnosti s sej,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in
gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali
splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne
narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in
poslovnik občinskega sveta.«
12. člen

4. člen

V drugem odstavku 59. člena se za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.

7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen ustanavljajo zveze, lahko
združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode,
javna podjetja in ustanove.

Prvi in četrti odstavek 63. člena se črtata.

Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja.

V drugem odstavku 71. člena se črta prva alineja.

Občine, njihove zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi
drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.«
5. člen

13. člen

14. člen

15. člen
V prvem odstavku 77. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Odloča se z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta.«

9. člen se dopolni s točko 13, ki se glasi:

16. člen

»13. Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih
priložnostih ali obletnicah občanov.«

V 123. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Občina mora skladno z zakonom oblikovati in sprejeti načrt integritete in o
tem obvestiti komisijo.«

6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

17. člen

»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.«

18. člen
Poglavje »X. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave« se črta.

7. člen
V 12. členu se v drugem stavku beseda »občina« zamenja z besedo »občinski
svet«.
8. člen
V 14. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.«
9. člen
V 16. členu se v drugi povedi za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.
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V 137. členu se črtata besedi »in pokrajine«.

19. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče-Vogrsko začnejo veljati 15.
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 00701-1/2018-1
Bukovica, 27. 2. 2018
Aleš Bucik l. r.
Župan
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Občina Renče - Vogrsko
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 Renče-Vogrsko na 22. redni seji dne 27. 2. 2018 sprejel naslednje

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Odloka o priznanjih Občine RenčeVogrsko (Uradne objave, št. 3/08 in 11/2017) Občina Renče-Vogrsko objavlja
naslednji

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RENČE-VOGRSKO

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RENČEVOGRSKO V LETU 2018

1. člen

1. Predmet javnega razpisa

V Poslovniku Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v
občinskem glasilu, št. 3/2012) se v 6. členu črtata drugi in tretji odstavek.
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
V tretjem odstavku 78. člena se pred besedo »navzočih« doda beseda »opredeljenih«.

Predmet javnega razpisa je podelitev naslednjih priznanj Občine RenčeVogrsko:
• treh Plaket Občine Renče-Vogrsko posameznikom ali skupinam.
Plaketo Občine Renče–Vogrsko se podeli posameznikom ali skupinam:
• za večletne izjemne uspehe oz. vrhunske dosežke na posameznih
področjih družbenih dejavnosti ali
• za večletne izjemne uspehe na področju gospodarstva ali
• za druge posebne primere, ki prispevajo k ugledu, razvoju in prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko.
Občinskih priznanj se ne podeli članom Občinskega sveta Občine RenčeVogrsko, 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.

2. Upravičenci za vložitev predlogov za podelitev priznanj
Predloge za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko lahko podajo posamezniki, društva, zavodi, družbe, skupnosti, politične in druge organizacije in
ožji deli lokalne skupnosti.

3. Kriteriji za podelitev priznanj
Komisija bo predloge za podelitev priznanj pripravila na podlagi naslednjih kriterijev:
• presoja vidnih in dokazljivih izjemnih uspehov in dosežkov posameznikov
ali skupin na različnih navedenih področjih (priloge z mnenji o delu in
uspehih oz. dokazila o vrhunskih dosežkih),
• utemeljeno večletno oz. daljše obdobje delovanja in doseganja izjemnih
rezultatov in dosežkov,
• pomembnost prispevanja k ugledu, razvoju in prepoznavnosti Občine
Renče-Vogrsko.

4. Podatki in dokumentacija, ki jih mora vsebovati predlog za
podelitev priznanja Občine Renče-Vogrsko

8. člen
V prvem odstavku 81. člena se pred besedo »navzočih« doda beseda »opredeljenih«.
9. člen
108. člen se črta.
10. 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: 00701-2/2018-1
Bukovica, 27. 2. 2018
Aleš Bucik l. r.
Župan
						

Predlog za podelitev priznanja Občine Renče-Vogrsko mora vsebovati:
• splošne podatke o predlagatelju (razpisni obrazec),
• predstavitvene podatke o kandidatu (razpisni obrazec),
• navedbo vrste priznanja, za katerega je kandidat predlagan (razpisni
obrazec),
• izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo (razpisni obrazec),
• utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov,
zaradi katerih je bila predlagana podelitev priznanja,
• dokumente, ki potrjujejo dejstva, navedena v utemeljitvi.
Predloge za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko je potrebno vložiti na
obrazcu »Predlog za podelitev priznanja Občine Renče-Vogrsko«, ki je do izteka
prijavnega roka dosegljiv na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: http://www.
rence-vogrsko.si/ in v glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293
Volčja Draga.

5. Rok za vložitev predloga za podelitev priznanja Občine
Renče-Vogrsko
Predlogi se lahko oddajo osebno v glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko ali
priporočeno po pošti na naslov Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293
Volčja Draga – s pripisom: »Predlog za podelitev priznanja Občine RenčeVogrsko«, najkasneje do 30. 3. 2018.
Pravočasno vložene predloge za podelitev priznanj bo obravnavala in izbirala
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija bo obliko-
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Občina Renče - Vogrsko
vala predlog za podelitev priznanj, o katerem bo odločil Občinski svet Občine
Renče-Vogrsko s sklepom.

Obrazec »izjava kandidata« je dostopen na spletni strani www.rence-vogrsko.si in v glavni pisarni na sedežu občinske uprave na naslovu Občina Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo v poslovnem času občine
na telefonski št. (05) 338 45 00 ali po elektronski pošti: info@rence-vogrsko.si.

Predloge najkasneje do 22. 3. 2018 oddate osebno na sedežu občinske uprave ali po e-pošti na: info@rence-vogrsko.si ali po pošti na naslov: Občina
Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, s pripisom »Za KMVVI«.
Številka: 09402-1/2018-1						
Komisija bo prejete predloge obravnavala na seji komisije.
Bukovica, 1. 3. 2018
					
Aleš Bucik l. r.
Številka: 03212-2/2018-1
Župan
Bukovica, 1. 3. 2018
						
Predsednik KMVVI
OBČINSKI SVET
Nedeljko Gregorič, l. r.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Zadeva:

JAVNI POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV KANDIDATOV
ZA ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pričela s postopkom za imenovanje Občinske volilne komisije za štiriletno obdobje.
Skladno s 35. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in namestnik predsednika, ki se ju imenuje izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov, ter 3 člani in 3 namestniki članov,
ki se jih imenuje po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov
v občini ter občanov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 35.
člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 88/15) poziva k oddaji pisnih predlogov kandidatov
za člane Občinske volilne komisije, ki jih je mogoče vložiti najkasneje do
22. 3. 2018, na naslov: Občina Renče-Vogrsko - KMVVI, Bukovica 43, 5293
Volčja Draga. Predlog mora vsebovati osebne podatke kandidata (stalno
prebivališče, datum rojstva, EMŠO, poklic in izobrazba), osnovne podatke
predlagatelja in pisno soglasje kandidata, kot je navedeno v nadaljevanju.
Pri predlogih je potrebno upoštevati, da so v skladu s 24. čl. Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo,
54/07 - odl. US, 35/14 - odl. US in 23/17) člani volilnih organov lahko le
osebe, ki imajo volilno pravico, prav tako ne morejo biti člani več kot enega
volilnega organa. V skladu s 25. čl. navedenega zakona člani Občinske
volilne komisije ne smejo hkrati kandidirati na volitvah in ne morejo biti
določeni za predstavnike oz. zaupnike list kandidatov.
41. člen Zakona o lokalnih volitvah določa:
Občinska volilna komisija:
1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja
sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
3. določa volišča;
4. imenuje volilne odbore;
5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta
so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.

Predlog naj vsebuje:
• ime in priimek, naslov stalnega bivališča, rojstni datum, EMŠO, poklic in
izobrazbo, ter kontaktno številko kandidata,
• Ime in priimek ter naslov predlagatelja
• kratko obrazložitev kandidature

Predlogu je potrebno priložiti:
• podpisano izjavo kandidata, da s kandidaturo soglaša (Obrazec: IZJAVA
KANDIDATA)
• kratek življenjepis
• fotokopijo potrdila o izobrazbi
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