Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in
na podlagi 69. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) je Svet
Krajevne skupnosti Renče na seji dne _____________ sprejel

Spremembe in dopolnitve statuta
Krajevne skupnosti Renče
1. člen
V Statutu krajevne skupnosti Renče (Uradne objave v občinskem glasilu št. 16/08) se v 16.
členu, naslovu 5. točke III. oddelka, 21. in 22. členu beseda »podpredsednik« nadomesti z
besedo »namestnik predsednika«
2. člen
V prvem odstavku 12. člena črta besedilo »in podpredsednika.«
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da dobi ob volitvah predsednika sveta krajevne skupnosti več kandidatov
enako število glasov, se volitve predsednika na isti seji sveta ponovijo. V kolikor eden
od kandidatov tudi ob ponovnih volitvah ne dobi večine glasov, se predsednika sveta
izmed kandidatov z istim številom glasov določi z žrebom.«
3. člen
V 14. členu spremeni prvi odstavek tako, da se po novem glasi:
»Svet krajevne skupnosti ima tudi namestnika predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo
člani sveta, pri čemer ta ne more biti iz iste volilne enote kot predsednik sveta, če je v
krajevni skupnosti več volilnih enot. Namestnik predsednika sveta nadomešča
predsednika v primeru njegove odsotnosti.«
4. člen
V 23. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je pri glasovanju oddano enako število glasov za in proti, se
glasovanje, po morebitni razpravi, na isti seji sveta ponovi. V kolikor je tudi po
ponovnem glasovanju število glasov enako, se sprejme odločitev, za katero je
glasoval predsednika sveta oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik.«
5. člen
V celotnem besedilu Statuta KS Renče se beseda »podpredsednik« nadomesti z besedno
zvezo »namestnik predsednika«.
6. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Krajevne skupnosti Renče pričnejo veljati 15. dan po objavi
v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
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