Občina Renče - Vogrsko

Občinski list

(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 10/2011)

URADNE OBJAVE
23. november 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06-Odl.US in 17/08) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko
(Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko
na 9. redni seji, dne 10. 11. 2011, sprejel

Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10
in 84/10 - Odl. US) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni
list RS, št. 7/07 in 1/09) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 9.
redni seji, dne 10. 11. 2011, sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
Občini Renče - Vogrsko

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles
Občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov
Občine Renče-Vogrsko

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih lokalna skupnost
prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-Odl.US in 17/08).
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj
v naravne vire in sicer za: čistilne akcije, čiščenje divjih odlagališč ter
izobraževanje in obveščanje občanov o pravilnem odnosu do divjadi
in obnašanju v gozdu.
3. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se v proračunu na strani odhodkov
izkažejo na proračunski postavki „ukrepi varstva in vlaganj v naravne
vire“.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti,
se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
4. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja občinska uprava
ali od nje pooblaščena druga inštitucija.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnih objavah v
občinskem glasilu.
Številka: 00701-29/2011-1
Bukovica, 10. 11. 2011

Aleš Bucik l. r.
Župan
1 stran

1. člen
V 8. členu Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu,
št. 3/07, 5-6/07 in 16/08) se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Določila tega člena se uporabljajo tudi za predsednika in člane sveta Krajevne skupnosti. Predsednikom krajevnih skupnosti pripada
mesečno nadomestilo, ki je določeno v odstotku od osnovne plače
župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Predsedniku Krajevne skupnosti Vogrsko
pripada nadomestilo v višini 5%, predsedniku Krajevne skupnosti Bukovica – Volčja Draga pripada nadomestilo v višini 6,7% in predsedniku Krajevne skupnosti Renče pripada nadomestilo v višini 8,3% od
osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno,
brez njegovega dodatka za delovno dobo.«
2. člen
V 8. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Poveljniku civilne zaščite pripada mesečno nadomestilo v višini 10%
od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Namestniku poveljnika
civilne zaščite pripada mesečno nadomestilo v višini 5% od osnovne
plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez
njegovega dodatka za delovno dobo. Za vsako intervencijo, ki traja
nad štiri ure, pripada poveljniku civilne zaščite dnevno nadomestilo
v višini 1,5% od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo
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opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Za vsako
intervencijo, ki traja nad štiri ure, pripada namestniku poveljnika civilne
zaščite dnevno nadomestilo v višini 1% od osnovne plače župana, ki bi
jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za
delovno dobo.«

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo in
97/10) in 41. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (uradni list RS, št. 7/07
in 1/09) izdajam naslednji

SKLEP
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah v
občinskem glasilu.

Številka: 00701-30/2011-1
Bukovica, 10. 11. 2011

							
1. člen
S položaja namestnika poveljnika in člana štaba Civilne zaščite Občine
Renče-Vogrsko se z dnem 3. 10. 2011 razreši:
• Ivan GREGORIČ, Žigoni 22, 5292 Renče.

Aleš Bucik l. r.
Župan

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko je Občinski svet na
9. redni seji, dne 10. 11. 2011, sprejel

2. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00705-8/2011-1
Datum: 3. 10. 2011

Aleš Bucik l. r.
Župan

SKLEP
1. člen
Ugotovi se, da Eriku Lasiču, stanujočemu: Trg 5, 5292 Renče, zaradi odstopa, preneha članstvo v Statutarno pravni komisiji.
2. člen

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo in
97/10) in 41. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
7/07 in 1/09) izdajam naslednji

Ta sklep velja takoj.

SKLEP

							
Številka: 00701-26/2011-1
Bukovica, 10. 11. 2011

Aleš Bucik l. r.
Župan

1. člen
Za namestnike poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko se z
dnem 2. 11. 2011 imenujeta:
• Uroš KOBAL, Oševljek 3/c, 5292 Renče,
• Miha ARČON, Žigoni 9, 5292 Renče.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko je Občinski svet na
9. redni seji, dne 10. 11. 2011, sprejel

SKLEP
1. člen
Za člana Statutarno pravne komisije se imenuje Nina Mozetič, univerzitetna diplomirana pravnica, stanujoča Renški Podkraj 16, Renče.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v Uradnih objavah
v občinskem glasilu.
Številka: 00705-11/2011-1
Datum: 2. 11. 2011

2. člen
Ta sklep velja takoj.

Številka: 00701-27/2011-1
Bukovica, 10. 11. 2011

Aleš Bucik l. r.
Župan			
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Aleš Bucik l. r.
Župan

