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Na podlagi 16. a člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo in 18. 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 svoji 18. redni seji,
dne 25. 5. 2021 sprejel

SKLEP
1. člen
Starši otrok, katerim je Občina Renče-Vogrsko dolžna po veljavnih predpisih kriti del cene programa
vrtca in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo za enkratno
neprekinjeno odsotnost za najmanj 15 in največ 20 delovnih dni v času od 20. 6. do 31. 8. v
koledarskem letu. Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % mesečnega prispevka za program, v
katerega je bil vključen otrok pred začasno odjavo. V tej višini plačila je delež stroška neporabljenih
živil že odštet.
2. člen
Ta sklep velja samo za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko, za katere se plačilo
staršev ne financira oz. sofinancira iz državnega proračuna, in ki so vključeni v vrtce na območju
Občine Renče-Vogrsko. V kolikor v matičnem vrtcu, v katerega bi bili vključeni otroci z ozirom na
stalno prebivališče, ni dovolj prostih mest za te otroke, se pravico do subvencije iz 1. člena tega sklepa
prizna tudi otrokom za katere ni mesta v matičnem vrtcu, če se vključijo v enote vrtca javnega zavoda,
ki deluje na območju Občine Renče-Vogrsko.
3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu, uporabljati pa
se začne od 20. 6. 2021 dalje.

Številka: 00701-0025/2021-1
Bukovica, 25. 5. 2021

Tarik Žigon, l. r.
Župan

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. 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 18. redni seji dne 25. 5. 2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobrega
1. člen
Ukine se status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena na nepremičninah s parcelno številko
2251/24 in 2251/25 obe k. o. 2322 Renče.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu Občine RenčeVogrsko.
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Župan

