Občinski

list

(Uradno glasilo Občine Renče – Vogrsko, št. 8/2021)
OBČINA RENČE–VOGRSKO

URADNE

OBJAVE

30. junij 2021
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in
18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) 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 19. redni seji, dne 22. 6. 2021 sprejel
SKLEP
1.
Ekonomske cene programov vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se ne spremenijo in do
izdaje novega sklepa znašajo:
Naziv programa
Prvo starostno obdobje
Drugo starostno obdobje
Kombinirani oddelek

Cena programa
532,00
373,00
425,00

Stroški živil v višini 41,80 EUR v celodnevnih programih so izračunani na 22 obračunskih dni. V
celodnevnih programih se za pravočasno odjavljeno celodnevno odsotnost otroka stroške živil odbija
v višini 1,90 EUR na dan. Stroški živil se za starše in občino odbijejo v deležu, kot je določeno z
Odločbo o določitvi znižanega plačila za program vrtca.
2.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu, uporablja pa
se od 1. 9. 2021 dalje.
Številka: 00701-0035/2021
Bukovica, 22. 6. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________
Na podlagi 22. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/13 in 20/17) 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 19. redni seji, dne 22. 6. 2021 sprejel

SKLEP
1.
Za zagotovitev dodatnih prostih mest v obeh enotah Vrtca pri Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča
Bratuša se uporabijo manjše igralne površine na otroka, kot to določa 19. člen Pravilnika o normativih
in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
2.
Sestavni del tega sklepa je seznam vseh prostorov obeh enot Vrtca pri Osnovni šoli Lucijana
Bratkoviča Bratuša, iz katerega je razvidna dejanska notranja igralna površina na otroka.
Sklep velja za notranje igralne površine, ki ne izpolnjujejo predpisanih notranjih površin.
3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem listu, uporabljati pa se
prične z dnem izdaje soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje.
Številka: 00701-0036/2021
Bukovica, 22. 6. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________
Na podlagi 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 19. redni seji, dne 22. 6.
2021 sprejel
SKLEP
1.
Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se v obdobju šolskega leta 2021/2022 zagotovi kritje
stroškov:
- zaposlitve drugega učitelja v prvem razredu kot nadstandard v skupnem obsegu 0,909 v
največ 38. plačnem razredu po naslednjih deležih zaposlitve:
- 0,4545 za eno dodatno strokovno delavko v kombinaciji prvega in drugega
razreda v POŠ Bukovica,
- 0,4545 za eno dodatno strokovno delavko v prvem razredu v matični šoli v
Renčah,
- 2,5 ure v enem šolskem dnevu za varstvo vozačev, ki niso vključeni v podaljšano bivanje
oz. v pouk izbirnih vsebin v povprečni bruto višini do 10,50 EUR/uro,
- 2,5 ure v enem šolskem dnevu za varstvo učencev od 1. do 5. razreda v podaljšanem
bivanju v povprečni bruto višini do 10,5 EUR/uro.
2.
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je dolžna v času varstva vozačev poleg varstva
zagotoviti tudi ustrezne oblike aktivnosti in učne pomoči za učence – vozače.
Sofinanciranje varstva vozačev in učencev od 1. do 5. razreda v podaljšanem bivanju velja od 1. 9.
2021 do vključno zadnjega dne pouka v šolskem letu 2021/ 2022.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu in prične veljati 1. 9. 2021.
Številka: 00701-0037/2021
Bukovica, 22. 6. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________

Na podlagi 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 19. seji, dne 22. 6. 2021
sprejel
SKLEP
1.
Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici se v obdobju šolskega leta 2021/2022 zagotovi:
-

sofinanciranje polovice plače druge/ga strokovne/ga delavke/ca v kombiniranem oddelku prvi
in drugi razred v obsegu do 11 pedagoških ur na teden,
kritje stroškov izvajanja podaljšanega bivanja v obsegu 1 pedagoške ure na dan oz. 5
pedagoških ur na teden v višini do 10,50 EUR bruto za obdobje od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022,
kritje stroškov izvajanja jutranjega varstva v obsegu 1,5 pedagoške ure na dan oz. 7,5
pedagoških ur na teden v višini do 10,50 EUR bruto za obdobje od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022.

2.
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici lahko uveljavlja sofinanciranje dela plače za
dodatno/ega strokovno/ega delavko/ca za izvajanje neposrednega dela v kombiniranem oddelku
prvega in drugega razreda v POŠ Vogrsko v obdobju šolskega leta 2021/2022 na nivoju največ 38.
plačnega razreda. Mesečno plačilo se izvaja na podlagi zahtevkov, ki jih je javni zavod dolžan
izstavljati Občini Renče-Vogrsko do 5. v mesecu za pretekli mesec. Zahtevkom je potrebno prilagati
podrobno kalkulacijo obračuna plače v odobrenem obsegu.
Sofinanciranje varstva učencev v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu v POŠ Vogrsko velja od
1. 9. 2021 do vključno zadnjega dne pouka v šolskem letu 2021/2022. Mesečno plačilo se izvede na
podlagi zahtevkov, ki jih je javni zavod dolžan izstavljati Občini Renče-Vogrsko do 5. v mesecu za
pretekli mesec, z obračunom, ki temelji na dejansko realiziranem številu šolskih dni v obravnavanem
mesecu.
3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu, uporablja pa
se od 1. 9. 2021 dalje.
Številka: 00701-0038/2021
Bukovica, 22. 6. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________
Na podlagi 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 19. redni seji, dne 22. 6. 2021
sprejel
SKLEP
1.
Občina Renče-Vogrsko bo v šolskem letu 2021/2022 subvencionirala nakup obveznih delovnih
zvezkov za:
1. vse učence s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko v OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče v višini do 5.700,00 EUR in
2. vse učence s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko v Podružnični šoli Vogrsko OŠ
Ivana Roba Šempeter pri Gorici ter učence s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko,
ki so pred vključitvijo v matično OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici obiskovali POŠ Vogrsko,
v višini do 800,00 EUR.
Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov za posameznega učenca ne sme presegati 50 % nabavne
vrednosti.

2.
Proračunska sredstva se bodo nakazala na TRR OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in TRR OŠ
Ivana Roba Šempeter pri Gorici na podlagi zahtevkov s priloženimi fotokopijami računov in seznami
učencev z navedbami imen, priimkov in naslovov upravičencev, ki jih Občini izstavita OŠ Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče in OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici.
3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-0039/2021
Bukovica, 22. 6. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________
Na podlagi 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 19. seji dne 22. 6. 2021
sprejel
SKLEP
1.
Občina Renče-Vogrsko bo od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 zagotavljala subvencioniranje nakupa dijaških
vozovnic v višini 40 % od zakonsko določene cene subvencionirane vozovnice, kupljene pri izvajalcih
prevoza v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu in železniškem prevozu, kateri imajo
skladno z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu
sklenjeno pogodbo z ministrstvom, pristojnim za promet, in ki bodo z Občino Renče-Vogrsko sklenili
dogovor iz druge točke tega sklepa.
2.
Z izvajalci prevoza iz prve točke tega člena se sklene dogovor o načinu in obsegu zagotavljanja
proračunskih sredstev za subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic v šolskem letu 2020/2021.
Upravičenci so dijaki s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko, ki so dolžni Vlogi za nakup
dijaške vozovnice, ki je subvencionirana iz proračuna Občine Renče-Vogrsko, priložiti potrdilo
Upravne enote o stalnem prebivališču dijaka v Občini Renče-Vogrsko. To določilo mora biti obvezno
navedeno na obrazcu, ki bo predpisan za to Vlogo.
3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-0040/2021
Bukovica, 22. 6. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan

