Občina Renče - Vogrsko

Občinski list

(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/2015)

OBČINA
RENČE–VOGRSKO

U R A D N E O B J AV E
24. junij 2015
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12
– ZUJF), 98.čl. Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000,
79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007
- ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12,
46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415 in 38/2014 - ZIPRS1415A) ter 18. člena statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12- uradno
prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 6. redni seji,
dne 16. 6. 2015 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE RENČE - VOGRSKO ZA LETO 2014
1. člen
S tem sklepom občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejme zaključni račun
proračuna za leto 2014
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Renče-Vogrsko je sestavljen iz splošnega in
posebnega dela.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine RenčeVogrsko za leto 2014, so bili realizirani v zneskih kot je prikazano v Bilanci prihodkov in odhodkov, v Računu finančnih terjatev in naložb ter v Računu financiranja, ki predstavljajo Splošni del.
V Posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in
drugi izdatki proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2014.

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 in sredstev
proračuna EU

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.084.647

70 DAVČNI PRIHODKI

18.400
245
245
478.878
83.813
395.065

4.213.927

40 TEKOČI ODHODKI

983.240

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

234.572

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

35.562

402 Izdatki za blago in storitve

683.986

403 Plačila domačih obresti

17.604

409 Rezerve

11.517

41 TEKOČI TRANSFERI

1.323.937

410 Subvencije

28.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

687.994

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

237.085

413 Drugi tekoči domači transferi

370.859

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.582.170

18.400

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

35.912

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

1.887.363
1.887.363
19.387
19.387

2.588.661

700 Davki na dohodek in dobiček

2.235.509

703 Davki na premoženje

233.987

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

704 Domači davki na blago in storitve

119.165

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

71 NEDAVČNI PRIHODKI

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

-631.757

495.986

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

451.780

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

711 Takse in pristojbine

1.798

712 Globe in druge denarne kazni

2.366

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

4.130

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil
obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
777.470
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prva alineja prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»uporabo javnih površin za prirejanje razstav, prireditev in prodajo izven
prodajaln«

(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

2. člen

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

V tretjem odstavku 6. člena se znesek »0,044 EUR«, nadomesti z zneskom
»0,0448 EUR«.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

3. člen

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

16.535

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

16.535

Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Taksni zavezanec je dolžan prijaviti organu občinske uprave vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero občinske takse, takoj, ko zanjo izve, oziroma
najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.«
4. člen

16.535
-16.535

V 10. člen se za besedo »mesec«, doda beseda »teden«.
5. člen

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -

C. RAČUN FINANCIRANJA

11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju pod viaduktom na Vogrskem (območje tržnice Vogrinka) se lastni
premični prodajni objekti zavezanca lahko postavljajo le v primeru, ko ni na
razpolago drugih, urejenih prodajnih površin (miz oz. stojnic). Ta določba ne
velja za vozila, ki so posebej prirejena za prodajo.

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

870.000

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

870.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

87.011

Prednost pri prodaji na tržnici Vogrinka imajo ponudniki domačih kmetijskih
izdelkov in pridelkov.

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila kreditov poslovnim bankam

87.011

Podrobnejše pogoje uporabe tržnice Vogrinka predpiše župan s pravilnikom.«

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

134.697

870.000

87.011

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

782.989

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

631.757

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

329.841

6. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, kot je naveden v odločbi, se taksa
prisilno izterja.«
7. člen
Prejšnji 12., 13., 14. člen se preštevilči v 13., 14., 15. člen.
8. člen

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Renče - Vogrsko se objavi v Uradnih objavah
Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko in začne veljati naslednji dan po objavi.
		
Številka: 00701-25/2015-1
Datum: 16. 6. 2015
Aleš Bucik l. r.
Župan
Na podlagi 29. člena Zakona 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 in 14/15 - ZUUJFO), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF,
104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D in 14/15 - ZUUJFO), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US) in 18. člena Statuta
Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo)
je občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 6. redni seji dne 16. 6. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o občinskih taksah
1. člen
V Odloku o občinskih taksah (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 7/11) se
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V Posebnem delu odloka se Tarifa občinskih taks spremeni tako, da se glasi:

TARIFA OBČINSKIH TAKS
1. za uporabo javnih površin za prirejanje razstav, prireditev ali prodajo kmetijskih izdelkov in pridelkov, za vsak m2:
• za tlakovane ali asfaltirane površine – 5 točk na dan
• za zelenice, makadamske in ostale površine – 2 točki na dan
2. za uporabo prodajnih mest pod viaduktom na Vogrskem (tržnica
Vogrinka)
• za uporabo urejenih prodajnih mest na območju (1 miza oz. stojnica) – 50
točk na dan (2,24 EUR),
• kot zgoraj, samo tedenska tarifa – 12 EUR,
• kot zgoraj, samo mesečna tarifa – 50 EUR,
• kot zgoraj, samo letna tarifa – 300 EUR,
• za postavitev lastnega prodajnega objekta na območju (1 miza oz. stojnica
do obsega 10 m2) – 50 točk na dan (2,24 EUR),
3. za oglaševanje na javnih mestih:
• za reklamne napise, objave in oglase do enega m2 – 3 točke na dan
• za reklamne napise, objave in oglase za vsak začeti nadaljnji m2 – 1,5 točke
na dan
4. za parkiranje na javnih površinah:
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• za eno avto-taksi postajališče – 5000 točk na leto
• za eno postajališče za tovorna vozila – 5000 točk na leto
5. za uporabo javnega prostora za kampiranje:
• za vsak m2 – 1,5 točke na dan
KONČNA DOLOČBA:
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem
glasilu.

1. OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče v višini do 5.948,00 EUR in
2. OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici – podružnična šola Vogrsko, ki imajo
stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko, v višini do 968,00 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.

Številka: 00701-19/2015-1
Datum: 16. 6. 2015

3.
Aleš Bucik l. r.
Župan

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS,
40/11 - ZUPJS-A in 40/12 - ZUJF), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05 in 120/05) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
22/12 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko
na 6. redni seji, dne 16. 6. 2015 sprejel

SKLEP

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem
glasilu.							
Številka: 00701-23/2015-1
Datum: 16. 6. 2015
Aleš Bucik l. r.
Župan
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na svoji 6.
redni seji, dne 16. 6. 2015 sprejel

SKLEP

1.
Ekonomske cene programov vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se
določijo tako, da mesečne cene na otroka po posameznih programih od 1. septembra 2015 dalje znašajo:
Naziv programa

Cena programa

Prvo starostno obdobje

423,00

Drugo starostno obdobje

325,00

Drugo starostno obdobje 3 – 4 letni

345,00

Kombinirani oddelek

345,00

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.

1.
Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se v obdobju šolskega leta
2015/2016 zagotovi kritje stroškov:
• zaposlitve v nadstandardu v skupnem obsegu 0,7045 po naslednjih deležih
zaposlitve:
• za drugega učitelja v prvem razredu v Renčah v obsegu 0,25
• za drugega učitelja v prvem razredu v Bukovici v obsegu 0,4545
• ene in pol 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,
• 45 minut v enem šolskem dnevu za jutranje varstvo v POŠ Bukovica v
povprečni bruto višini do 10,50 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.

3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu, uporablja pa
se od 1. 9. 2015 dalje.
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu in prične veljati 1. 9.
								
2015.
Številka: 00701-20/2015-1
Datum: 16. 6. 2015
Aleš Bucik l. r.
Župan

								
Številka: 00701-22/2015-1
Datum: 16. 6. 2015
Aleš Bucik l. r.
Župan

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 6. redni
seji, dne 16. 6. 2015 sprejel

SKLEP
1.
Občina Renče-Vogrsko bo v šolskem letu 2015/2016 subvencionirala nakup
obveznih delovnih zvezkov za vse učence v:
Občinski list, (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/2015)

stran 3

Občina Renče - Vogrsko

stran 4

Občinski list, (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/2015)

