Občinski

list

(Uradno glasilo Občine Renče – Vogrsko, št. 9/2022)
OBČINA RENČE–VOGRSKO

URADNE

OBJAVE

27. junij 2022
Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (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, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) ter 18.
člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18), je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 25. redni seji, dne 21. 6. 2022, sprejel
O D L O K
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE RENČE - VOGRSKO ZA LETO 2022
1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V Odloku o proračunu Občine Renče – Vogrsko za leto 2022 (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko št. 18/2021 z dne
30. 12. 2021 se drugi odstavek 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Za leto 2022 je na
ravni podskupin kontov določen v naslednjih zneskih:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

5.247.662 €
3.802.112 €
3.362.922 €
2.727.884 €

703 Davki na premoženje

459.991 €

704 Domači davki na blago in storitve

172.759 €

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.288 €
439.189 €
295.810 €

711 Takse in pristojbine

6.000 €

712 Globe in druge denarne kazni

2.700 €

714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
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134.680 €
20.508 €
20.508 €
1.000 €
1.000 €
1.424.042 €
229.052 €
1.194.990 €

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

7.095.523 €

40 TEKOČI ODHODKI

1.948.041 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

392.555 €
61.263 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

1.443.223 €

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

11.000 €

409 Rezerve

40.000 €

41 TEKOČI TRANSFERI

1.646.220 €
20.000 €

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

970.283 €

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

203.112 €

413 Drugi tekoči domači transferi

452.825 €
3.433.746 €

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.433.746 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

67.516 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

51.672 €

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

15.844 €

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-1.847.861 €

(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

-1.836.872 €

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

207.851 €

(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0€
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0€
20.254 €
20.254 €
3.719 €
16.535 €
-20.254 €

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.555.720 €

50 ZADOLŽEVANJE

1.555.720 €

500 najeti krediti pri poslovnih bankah
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
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1.555.720 €
184.031 €

55 ODPLAČILA DOLGA

184.031 €

550 Odplačila domačega dolga

184.031 €

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

--496.426 €

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.371.689 €

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.847.861 €

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA
LETA »

563.673 €

2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 00701-0023/2022-1
Datum: 21. 6. 2022
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________________________________________
Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (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, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) ter 18.
člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18), je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 25. redni seji, dne 21. 6. 2022, sprejel
O D L O K
O SPREMEMBAH PRORAČUNA OBČINE RENČE - VOGRSKO ZA LETO 2023
1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V Odloku o proračunu Občine Renče – Vogrsko za leto 2023 (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko št. 18/2021 z dne
30. 12. 2021 se drugi odstavek 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Za leto 2023 je na
ravni podskupin kontov določen v naslednjih zneskih:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

5.155.800 €
3.681.411 €
3.318.098 €
2.736.348 €

703 Davki na premoženje

454.991 €

704 Domači davki na blago in storitve

126.759 €

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

363.313 €
292.361 €

711 Takse in pristojbine

6.000 €

712 Globe in druge denarne kazni

1.970 €

714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
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62.982 €
20.000 €
20.000 €

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.000 €
1.000 €
1.453.389 €
218.935 €

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

1.234.454 €

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

5.387.499 €

40 TEKOČI ODHODKI

1.274.398 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

392.356 €
61.263 €
769.779 €
11.000 €
40.000 €
1.626.178 €
20.000 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

928.993 €

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

198.219 €

413 Drugi tekoči domači transferi

478.966 €

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.408.650 €
2.408.650 €

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

78.273 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

63.372 €

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

14.904 €

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-231.699 €

(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

-220.710 €

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

780.835 €

(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

0€

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0€

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

16.535 €

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

16.535 €

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V)
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16.535 €

-16.535 €

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

432.265 €

50 ZADOLŽEVANJE

432.265 €
432.265 €

500 najeti krediti pri poslovnih bankah
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

184.031 €

55 ODPLAČILA DOLGA

184.031 €

550 Odplačila domačega dolga

184.031 €

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

0€

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

248.234 €

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

231.699 €

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA
LETA »

0€

2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 00701-0024/2022-1
Datum: 21. 6. 2022
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________________________________________
Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl.
US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št.
187/21, 206/21 - ZDUPŠOP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl. US, 175/20 - ZIUOPDVE,
195/20, 5/21 - odl. US, 15/21 - ZDUOP, 123/21 - ZPrCP-F) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče–Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07,
1/09, 5/12, 22/12, 88/15, 14/18), je Občinski svet Občine Renče–Vogrsko na 25. redni seji dne, 21. 6. 2022 sprejel
ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Renče–Vogrsko

I.

Splošna določba

1. člen
S tem odlokom se sprejme podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana in nezazidana stavbna zemljišč (v
nadaljevanju: nadomestilo), ki določajo:
- vrste zemljišč,
- zavezance za plačilo nadomestila,
- merila za določitev višine nadomestila,
- določitev načina točkovanja,
- določitev višine vrednosti točke za odmero NUSZ,
- način izračuna nadomestila
- način izvedbe odmere,
- način usklajevanja podatkov in
- merila za oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
(območje za odmero nadomestila)
Nadomestilo se plačuje za stavbna zemljišča na celotnem območju občine Renče–Vogrsko, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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- dostop do zemljišča po javni cesti,
- možnost priključitve na električno energijo,
- možnost priključitve na javno vodovodno omrežje,
- možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje ali možnost izgradnje greznic oziroma malih čistilnih naprav.
II.

Vrste zemljišč za katere se odmerja nadomestilo

3. člen
(zazidana stavbna zemljišča)
(1) Zazidana stavbna zemljišča so tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena, oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja gradi katero koli vrsto stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture.
(2) Če objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, nima določene gradbene parcele, se do njene določitve šteje, da je zazidano
stavbno zemljišče fundus objekta (zemljišče pod stavbo) pomnožen s faktorjem 1,5. Preostali del zemljišča se šteje za nezazidano stavbno
zemljišče, če izpolnjuje vse pogoje iz 5. člena tega odloka.
(3) Za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča se uporablja uradne podatke Geodetske uprave RS (v nadaljevanju: GURS), ki se
nanašajo na dele stavb (kataster nepremičnin – površina dela stavbe zmanjšana za odprte površine).
(4) Dejansko rabo (namembnost) dela stavbe se določi na osnovi uradnih podatkov GURS, ki se nanašajo na del stavbe.
(5) Če v uradnih evidencah ni ustreznega podatka glede na določila tega člena, je le-ta pomanjkljiv ali ni pravilen, Občinska uprava ali
zavezanec za plačilo nadomestila o tem obvesti pristojno enoto GURS, da le-ta pridobi prave podatke. Do pridobitve podatkov GURS-a Občina
lahko uporablja podatke iz drugih uradnih evidenc, ki so ji na voljo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, podatki za izdajo odločbe o
plačilu komunalnega prispevka, ortofoto posnetek). Občina lahko tudi pozove lastnika objekta, da sporoči pravilne podatke. Postopek
uskladitve podatkov se izvaja skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen
(1) V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila ne vpliva na njeno legalizacijo oziroma na izdajo in izvršitev inšpekcijskega ukrepa.
(2) Obveznost plačevanja nadomestila preneha, ko se stavbo oziroma del stavbe, ki je bila zgrajena brez gradbenega dovoljenja, odstrani in
vzpostavi prejšnje stanje in ko investitor oziroma lastnik zemljišča, na katerem je stala takšna stavba oziroma del stavbe, to dejstvo sporoči
občini ter novo stanje evidentira pri GURS. Hkrati se uvede obveznost plačevanja nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, če leži takšno
zemljišče na območju, za katerega je Občina določila, da se na njem plačuje nadomestilo in izpolnjuje vse pogoje navedene v 5. členu tega
odloka.
(3) Če se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, pridobi gradbeno dovoljenje oziroma se takšna gradnja
legalizira, se ne šteje za novogradnjo in se zato s plačevanjem nadomestila za zazidano stavbno zemljišče nadaljuje.
5. člen
(nezazidana stavbna zemljišča)
(1) Nezazidana stavbna zemljišča so tiste zemljiške parcele ali deli parcel, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na
njih dopustna gradnja določene vrste objekta ali objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, niso namenjeni za gradnjo objektov
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, športa-nepridobitna dejavnost in javne uprave. Zanje mora biti
zagotovljena možnost priključka oziroma oskrba s pitno vodo, z električno energijo, odvajanje odpadnih voda in odstranjevanje odpadkov ter
dostop na javno cesto. Za odvajanje odpadnih voda se štejejo tudi območja na katerih je dopustna gradnja greznic in malih čistilnih naprav.
(2) Če zazidano stavbno zemljišče nima določene gradbene parcele, se nezazidani del stavbnega zemljišča določi tako, da se od površine
parcele odšteje fundus objekta pomnožen s faktorjem 1,5, in sicer za objekte, ki niso objekti javne gospodarske infrastrukture in izpolnjujejo
vse zahteve prvega odstavka tega člena.
(3) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi glede na površino parcele ali dela parcele, ki ustreza pogojem iz tega člena.
(4) Podatke o površinah nezazidanih zemljiških parcel se pridobiva iz uradnih evidenc GURS.
III. Zavezanci za plačilo nadomestila
6. člen
(1) Nadomestilo mora plačevati lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe.
(2) Lastništvo se izkazuje z vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo ali na osnovi pravnega akta s katerim oseba ali pravna oseba dokazuje,
da je pridobila lastninske pravice (pogodba, zakon, odločba).
(3) Fizična ali pravna oseba pravico uporabe dokazuje z najemno, zakupno, služnostno pogodbo ali drugim aktom, ki dokazuje, da ima pravico
uporabe stavbnega zemljišča.
IV. Merila za določitev višine nadomestila
7. člen
Merila za določitev višine nadomestila so:
a) dejanska raba (namembnost) dela stavbe za zazidana zemljišča,
b) opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo,
c) namenska raba zemljišča (vir: OPN) za nezazidana stavbna zemljišča.
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8.

člen

Lega stavbnega zemljišča:
Območje občine Renče–Vogrsko predstavlja eno območje.
9. člen
Dejanska raba zemljišč:
Nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča se plačuje za dele stavb z naslednjo dejansko rabo:
Dejanska raba zazidanega stavbnega zemljišča
stanovanja, oskrbovana stanovanja, garaže
kmetijski objekti
nastanitveni gostinski obrat, hotel, turistična kmetija
prehrambni gostinski obrat, bife
igralnica, diskoteka
del stavbe za industrijsko rabo, skladišče
prostori za javno upravo
poslovni del stavbe
trgovski del stavbe
del stavbe za opravljanje storitev
del stavbe za potniški promet
šola, vrtec, izobraževanje
banka, pošta, zavarovalnica
del stavbe za zdravstveno oskrbo
del stavbe za kulturo
muzej, knjižnica
športna dvorana
del stavbe za opravljanje verskih dejavnosti
del stavbe za pokopališko dejavnost
del stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišča
bolnica, zdravstveni dom
del stavbe za pastoralno dejavnost
prostori društev

Točke
30
30
280
430
500
180
30
230
180
360
210
30
500
500
30
30
30
80
30
30
260
80
30

10. člen
(gradbeno inženirski objekti)
Nadomestilo se odmeri tudi za gradbeno inženirske objekte (zunanja parkirišča, zunanja skladišča, manipulativne površine, površine za
kampiranje, površine za šport in podobno). Gradbeno inženirske objekte se točkuje glede na programsko dejavnost lastnika s tem, da se pri
obračunu upošteva naslednje faktorje:
Programska dejavnost
Točke
gostinske terase in plesišča
0,4
površine za kampiranje
0,2
odkrita skladišča
0,7
odlagališča mineralnih surovin, separacije, betonarne
0,2
delovna dvorišča
0,4
odkrite razstavno-prodajne površine
0,8
parkirišče - zazidana stavbna zemljišča, na katerih so gradbeno inženirski objekti, ki niso objekti javne
0,2
gospodarske infrastrukture in so namenjena za izvajanje poslovne dejavnosti, in so funkcionalno
povezana s poslovnim prostorom (samostojna parkirišča, tržnice, parkirišča pri hotelu, restavraciji,
bencinskem servisu, trgovini in trgovskem centru, pokrite skladiščne površine ipd,)
11. člen
(nezazidana stavbna zemljišča)
(1) Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča določena glede na podrobno namensko rabo zemljišč iz občinskih planskih aktov.
Namenska raba zemljišča
Točke
območja stanovanjske gradnje
1
območje za izgradnjo poslovnih objektov
5
območja za izgradnjo industrijskih objektov
10
12. člen
(komunalna opremljenost stavbnih zemljišč)
(1) Šteje se, da ima objekt možnost priključitve na javno cestno, vodovodno, električno omrežje oziroma možnost uporabe, če je omrežje
oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve oziroma uporabe. O možnosti dejanske
priključitve odloča upravljavec posamezne infrastrukture.
(2) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe z dejansko možnostjo
priključka na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Vrsta komunalne opreme
Točke
javna cesta v makadamski izvedbi
3
javna cesta v protiprašni izvedbi
8
vodovod
7
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kanalizacija
elektrika

7
5

13. člen
(višina nadomestila)
(1) Višino nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se izračuna tako, da se seštevek točk vrste dejanske rabe stavbe/zemljišča in skupnega
števila točk glede na komunalno opremo pomnoži s površino stavbnega zemljišča/stavbe izraženega v m 2 in vrednostjo točke ter številom
mesecev uporabe. V primeru gradbeno inženirskih objektov se končni znesek pomnoži še s faktorjem.
(2) Višino nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se izračuna tako, da se seštevek točk glede na namensko rabo zemljišča in skupnega
števila točk glede na komunalno opremo pomnoži z zmnožkom površine stavbnega zemljišča izražene v m2 in vrednosti točke ter številom
mesecev uporabe.
14. člen
(vrednost točke)
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2023 znaša 0,0005126 EUR.
(2) Vrednost točke za odmerno leto se z ugotovitvenim sklepom župana letno revalorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi letnega indeksa
rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, za obdobje pred letom za katero se nadomestilo odmerja.
(3) V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je določena v prejšnjem odstavku, novo vrednost točke na predlog župana določi Občinski
svet Občine Renče–Vogrsko.
(4) Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila se objavi v Uradnem glasilu Občine Renče–Vogrsko do 31. 12. za naslednje leto.
15. člen
(odmera nadomestila)
(1) Nadomestilo se odmeri za vsak odmerni predmet posebej.
(2) Odločbo za plačilo nadomestila izda ministrstvo pristojno za finance, ki izvaja tudi izterjavo v primeru neplačila.
(3) Osnova za izdajo odločbe so podatki, ki jih pristojni finančni upravi vsako leto posreduje Občinska uprava.
(4) Plačilo nadomestila zavezanci plačujejo v skladu s predpisi o davčnem postopku.
(5) Postopek pritožbe na odločbo za plačilo nadomestila se izvede v skladu s predpisi o davčnem postopku.
16. člen
(oprostitve plačila nadomestila)
(1) Za oprostitev plačila nadomestila lahko zavezanec z vlogo zaprosi v naslednjih primerih:
a) za dobo pet let občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali ki je zgradil, dozidal ali nadzidal družin sko stanovanjsko
hišo, če je v ceni stanovanja ali družinske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. Oprostitev začne teči od dneva vselitve v stanovanje
oz. stanovanjsko hišo, kar zavezanec dokazuje s potrdilom Upravne enote o prijavi stalnega bivališča na naslovu, ki je predmet oprostitve,
b) zavezanec, ki predloži dokazilo Centra za socialno delo, iz katerega je razvidna njegova socialna ogroženost.
(2) O oprostitvi odloči občinski upravni organ z odločbo.
17. člen
(vzdrževanje podatkov za odmero nadomestila)
Podatke za odmero nadomestila vodi in vzdržuje Občinska uprava Občine Renče–Vogrsko na osnovi uradnih podatkov in lastnih evidenc.
18. člen
(kazenske določbe)
(1) Z denarno globo 400 EUR se kaznuje fizično osebo ki:
- pristojnemu organu ne sporoči podatkov, ki so potrebni za odmero nadomestila,
- ne prijavi sprememb podatkov, ki so potrebni za odmero nadomestila,
(2) Z denarno globo 1400 EUR se kaznuje pravno osebo in z denarno kaznijo v višini 250 EUR se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe,
ki:
- pristojnemu organu ne sporoči podatkov, ki so potrebni za odmero nadomestila,
- ne prijavi sprememb podatkov, ki so potrebni za odmero nadomestila.
19. člen
(nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska inšpekcijska služba.
20. člen
(prehodne določbe)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Renče–Vogrsko (Uradne
objave v občinskem glasilu št. 5/08), Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče–
Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu št. 11/2011) in Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
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območju Občine Renče–Vogrsko, (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 2/2015). Določila omenjenega odloka in njegovih sprememb se
uporablja do 31.12.2022.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Renče–Vogrsko, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2023.
Št.: 00701-0027/2022-1
Datum: 21. 6. 2022
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________________________________________
Na podlagi 230., 241. in 242. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in
80/20-ZIUOOPE), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19) in 18. člena
Statuta Občine Renče–Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – UPB, 88/15 in 14/18) je Občinski svet Občine Renče–Vogrsko na 25. redni seji
dne, 21. 6. 2022 sprejel
Odlok
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
za območje občine Renče–Vogrsko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za celotno območje občine Renče–
Vogrsko.
(2) Odlok določa:
‒ stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme,
‒ stroške obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
‒ merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
‒ občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in
‒ upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
‒ cestno omrežje in
‒ vodovodno omrežje.
3. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(oskrbna območja obstoječe komunalne opreme)
Oskrbna območja po tem odloku so določena za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju občine in so prikazana v
grafičnem delu Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje
občine Renče–Vogrsko. Gre za naslednja grafična prikaza:

Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta oskrbnega območja javnega vodovoda;

Karta 2 – Ceste – Pregledna karta oskrbnega območja javnega cestnega omrežja.
5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo)
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upošteva naslednja merila:
‒ površina gradbene parcele stavbe;
‒ bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbeno inženirskega objekta;
‒ razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dp o) in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo;
‒ faktor namembnosti objekta Fn;
‒ prispevna stopnja zavezanca psz(i).

________________________________________________
Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 9/22, 27. 6. 2022

6. člen
(računski faktor površine Fp)
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene parcele ni mogoče določiti na
način iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele
stavbe upošteva površino, ki se jo določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine F p, pri čemer velja, da Fp
znaša 2,5.
7. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele in deležem površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele (Dp o) in deležem površine objekta (Dto) je enako za vse vrste obstoječe komunalne opreme na
območju cele občine in znaša Dpo = 0,5 ter Dto = 0,5.
8. člen
(faktor namembnosti objekta)
(1) Namembnost objekta se določi v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov in se
upošteva z uporabo faktorjev namembnosti objekta (Fn).
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatek o namembnosti objekta
povzame iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o gradnji objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska namembnost objekta.
(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji namembnosti objekta:
Preglednica 1: Določitev faktorjev namembnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta

Fn

Enostanovanjske stavbe
- enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
- dvostanovanjske stavbe
- tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
Gostinske stavbe
- hotelske in podobne gostinske stavbe
- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
- postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe
- garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
- industrijske stavbe
- rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
- stavbe za kulturo in razvedrilo
- muzeji, arhivi in knjižnice
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
- stavbe za zdravstveno oskrbo
- stavbe za šport
Druge nestanovanjske stavbe
- nestanovanjske kmetijske stavbe
- obredne stavbe
- kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
- druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

Oznaka v
klasifikaciji
objektov CC-SI

1,00

1110

1,15
1,30
0,70

1121
1122
1130

0,50
0,50
1,30
1,30

1211
1212
1220
1230

1,00

1241

0,70

1242

1,00
1,00

1251
1252

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1261
1262
1263
1264
1265

0,50
0,50
0,50
0,50

1271
1272
1273
1274

(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je Fn enak 1. Za vse vrste gradbenih inženirskih objektov (oznaka 2 v CCSI) je Fn enak 0,3.
9. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme)
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme, upoštevane v tem odloku na ustreznih oskrbnih območjih so sledeči:
Preglednica 2: Prikaz stroškov obstoječe komunalne opreme v EUR
Vrsta obstoječe komunalne opreme
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Stroški obstoječe komunalne opreme v
EUR

1. Vodovodno omrežje
2. Cestno omrežje

8.136.040
18.234.810

10. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere)
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznem oskrbnem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m 2 gradbene
parcele stavbe CpO(i) in na m2 bruto tlorisne površine objekta CtO(i), znašajo:
Preglednica 3: Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere (EUR/m2)

Komunalna oprema

Cp
(v EUR/m2)

1. Vodovodno omrežje
2. Cestno omrežje

Ct
(v EUR/m2)

3,79
8,25

9,83
21,78

11. člen
(prispevna stopnja zavezanca)
Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se določi naslednjo prispevno stopnjo zavezanca p sz(i):
‒ za vodovodno omrežje
52 % in
‒ za cestno omrežje
67 %.
III. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora komunalni prispevek plačati v enkratnem znesku v roku 30 dni po dokončnosti odločbe.
IV. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(pretekla vlaganja zaradi odstranitve objekta)
(1) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču se v celoti upošteva pretekla vlaganja v
posamezne vrste komunalne opreme v primeru odstranitve in gradnje novega objekta, če na podlagi razpoložljive dokumentacije tako odloči
pristojni občinski organ. Upoštevanje odstranjenih objektov pri odmeri komunalnega prispevka je možno le za objekte, ki so bili zgrajeni na
podlagi gradbenega dovoljenja in samo, če od odstranitve objekta do dne podaje vloge za odmero komunalnega prispevka ni preteklo več kot
pet let.
(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti dokumentacijo o odstranjenem objektu, iz katere
so razvidni obstoj in status objekta ter podatki o zmogljivosti, namembnosti in komunalni opremljenosti objekta. Če dokazi ne obstajajo,
upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega objekta ni možno.
(3) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti zgrajeni pred 31. decembrom 1967, vendar le,
če investitor predloži dokaze glede izpolnjevanja domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja v skladu z določbo zakona, ki ureja graditev.
Breme dokazovanja je na strani investitorja. Če dokazi ne obstajajo, upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega objekta ni
možno.
14. člen
(pretekla vlaganja v obliki finančnih sredstev)
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe
javne komunalne opreme na območju občine Renče–Vogrsko v nerevalorizirani vrednosti upošteva pretekla vlaganja v komunalno opremo,
na katero se vložek nanaša.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu
organu dolžan predložiti dokazila, iz katerih mora biti nedvoumno razviden datum, vsebina, lokacija in višina finančnega vložka v komunalno
opremo. Kot dokazilo o lastnih vlaganjih v posamezno infrastrukturo šteje tudi dokazilo o plačanem krajevnem samoprispevku.
(3) Kot pretekla vlaganja se upoštevajo samo vlaganja zavezanca, nastala v obdobju največ 30 let pred vložitvijo vloge za odmero komunalnega
prispevka oz. v primeru izdajanja odločbe po uradni dolžnosti pred dnevom izdaje odločbe. Če vlagatelj v javno komunalno opremo svojega
vložka še ni uveljavljal pri odmeri komunalnega prispevka, lahko to v navedenem obdobju stori tudi njegov pravni naslednik.
15. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov, ki se jih šteje za pomožne objekte
na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta.
(2) Plačilo komunalnega prispevka se ob upoštevanju razvojnih dokumentov in dokazil oprosti:
a) v višini 100 % za gradnjo objektov, namenjenih zaščiti, reševanju, pomoči ali izvajanju gasilskih dejavnosti,
b) v višini do 50 % za prizidavo obstoječega objekta.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(vračilo komunalnega prispevka)
Na zahtevo investitorja se, ob izpolnitvi zakonskih pogojev, vračilo plačanega komunalnega prispevka v nerevalorizirani vrednosti izvede v
roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o vračilu. Zavezanec mora k zahtevi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati.
17. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, veljavnih v času vložitve vloge za
odmero komunalnega prispevka.
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Renče–Vogrsko.
Št. 00701-0029/2022-1
Datum: 21. 6. 2022
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________________________________________
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS- 1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in in 79/18), Statuta Občine Renče–Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07, 1/09, 5/12, 22/12,
88/15, 14/18) in Načrtoma ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče–Vogrsko za leti 2022 in 2023, je Občinski svet Občine Renče–
Vogrsko na 25. redni seji dne, 21. 6. 2022, sprejel
SKLEP
1. člen
Sprejme se spremembo Načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče–Vogrsko za leti 2022 in 2023 tako, da se:
1.

v Seznamu zasebnih zemljišč za pridobivanje:

a. zaradi tipkarske napake in posledično drugačnih odčitkov iz javnih evidenc zamenja besedilo:
2319-Bukovica
328/15
66
213,84 €
del cestišča
z besedilom:
2319-Bukovica

329/15

16

51,84 €

del cestišča

b. zaradi tipkarske napake in posledično drugačnih odčitkov iz javnih evidenc zamenja besedilo:
2314-Vogrsko
1586 (del)
99
296,00 €
kolesarska povezava
z besedilom
2319-Bukovica

1486 (del)

105

313,74 €

kolesarska povezava

c. zaradi novo ugotovljenih stanj poteka kolesarske povezave doda:
2314-Vogrsko
1513 (del)
20
67,23 €
kolesarska povezava
d. zaradi novo ugotovljenih stanj poteka kolesarske povezave (dogovor z lastnikom) zamenja:
2314-Vogrsko
1482/1 (del) 86
289,00 €
kolesarska povezava
z besedilom:
2314-Vogrsko

2.

1482/1 (del)

po dogovoru

3.869,09 €

kolesarska povezava

v Seznam občinskih zemljišč za razpolaganje umesti nepremičnini:
a.

katastrska občina 2322-Renče, parcelo št. 90/4 zaradi oddaje v brezplačno uporabo Prostovoljnemu gasilskemu društvi
Renče-Vogrsko,

b.

7. del stavbe št. 444, ki je v Zdravstvenem domu Renče, zaradi oddaje v najem.

2. člen
Vrstni red nepremičnin, vsebovanih v Seznamu zasebnih zemljišč za pridobivanje in v Seznamu občinskih zemljišč za razpolaganje, se
ustrezno preštevilči.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Renče–Vogrsko.
Št.: 00701-0028/2022-1
Datum: 21. 6. 2022
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________________________________________
Na podlagi 30. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Renče Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče – Vogrsko, št. 13/2021) 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 25. redni seji dne 21. 6. 2022 sprejel
SKLEP O DOLOČITVI GROBNIN V OBČINI RENČE-VOGRSKO
1.

člen

Višina grobnin v Občini Renče-Vogrsko znaša:
Vrsta grobov
Enojni grob
Dvojni grob
Povečani grobni prostor
Žarni grob

Cena (brez DDV)
20 eur
32 eur
40 eur
40 eur

2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati sklepi svetov krajevnih skupnosti o določitvi višine grobnin za pokopališča v Občini RenčeVogrsko.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu, uporablja pa se za obračun grobnin od 1. 1. 2022 dalje.
Številka: 00701-0026/2022-1
Bukovica: 21. 6. 2022
Tarik Žigon, l. r.
Župan
________________________________________________________________________________________________________________
Na podlagi 119. a člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 11/22) 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 25. redni seji dne 21. 6. 2022 sprejel
ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče (Uradno glasilo št. 20/96, 13/98 in Uradne objave –
Časopis OKO, št. 12/2001, 9/2002 in Uradne objave v Občinskem glasilu, št. 11/08 in št. 5/2010) se v 5. členu doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih
odhodkov.«.
2. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-0030/2022-1
Bukovica, 21. 6. 2022
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 25. redni seji, dne 21. 6. 2022 sprejel
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SKLEP
1.
Občina Renče-Vogrsko bo v šolskem letu 2022/2023 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: 00701-0031/2022-1
Bukovica, 21. 6. 2022
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 25. redni seji, dne 21. 6. 2022 sprejel

SKLEP

1.
Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se v obdobju šolskega leta 2022/2023 zagotovi kritje stroškov:
zaposlitve drugega učitelja v prvem razredu kot nadstandard v skupnem obsegu 0,6818 po naslednjih deležih zaposlitve:
- 0,4545 za eno dodatno strokovno delavko v kombinaciji prvega in tretjega
razreda v največ 37. plačnem razredu v POŠ Bukovica,
- 0,2273 za eno dodatno strokovno delavko v prvem razredu v matični šoli v
Renčah v največ 43. plačnem razredu,
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. 2022 do vključno zadnjega dne pouka v
šolskem letu 2022/2023.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu in prične veljati 1. 9. 2022.
Številka: 00701-0032/2022-1
Bukovica, 21. 6. 2022
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 25. seji, dne 21. 6. 2022 sprejel

SKLEP

1.
Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici se v obdobju šolskega leta 2022/2023 zagotovi:

________________________________________________
Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 9/22, 27. 6. 2022

sofinanciranje polovice plače druge/ga strokovne/ga delavke/ca v kombiniranem oddelku prvi in drugi razred v obsegu do 10
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. 2022 do 30. 6. 2023,
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. 2022 do 30. 6. 2023.
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 2022/2023 na nivoju največ
42. 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. 2022 do vključno zadnjega dne pouka
v šolskem letu 2022/2023. 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. 2022 dalje.
Številka: 00701-0033/2022-1
Bukovica, 21. 6. 2022
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________________________________________
Na podlagi osmega odstavka 46. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18)
je župan Občine Renče-Vogrsko dne 31. 5. 2022 sprejel naslednji
SKLEP
o razrešitvi podžupana Občine Renče-Vogrsko
1. člen
Aleš Furlan, roj. 22. 1. 1974, stanujoč Vogrsko 35, 5293 Volčja Draga, se z dnem 31. 5. 2022 razreši s funkcije podžupana Občine RenčeVogrsko.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu in začne veljati z dnem 31. 5. 2022.
Številka: 00705-0013/2022
Bukovica, 31. 5. 2022
Tarik Žigon, l. r.
Župan
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