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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko na 16. redni seji, dne 16.12.2008 sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE RENČE-VOGRSKO
1. člen
V 5. točki 1. odstavka 9. člena se doda 8 alineja, ki se glasi:
» - zagotavlja opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.«
V 7. točki 1. odstavka 9. člena se doda 4. alineja, ki se glasi:
» - spremlja stanje in vodi evidence s področja rojstev in smrti.«
2. člen
V 3. odstavku 25. člena se v tretji vrstici za besedilom »... mora sklicati« doda beseda izredno.
3. člen
6. alineja 1. odstavka 39. člena se spremeni tako, da po novem glasi:
» - odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja občine v skladu
z letnim planom, ki ga sprejme občinski svet.«
V 1. odstavek 39. člena se doda nova 7. alineja, ki glasi:
» - samostojno odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja v vrednosti do 4.000 EUR.«
4. člen
V 75. členu se doda nov 2. odstavek, ki glasi:
»Svet krajevne skupnosti ima tudi namestnika predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani
sveta, pri čemer ta ne more biti iz iste volilne enote kot predsednik sveta, če je v krajevni
skupnosti več volilnih enot. Namestnik predsednika sveta nadomešča predsednika v
primeru njegove odsotnosti.«
5. člen
Na koncu 1. odstavka 77. člena se doda besedilo:
»V primeru, da je pri glasovanju oddano enako število glasov za in proti, se glasovanje, po

morebitni razpravi, na isti seji sveta ponovi. V kolikor je tudi po ponovnem glasovanju
število glasov enako, se sprejme odločitev, za katero je glasoval predsednika sveta oziroma
v njegovi odsotnosti njegov namestnik.«
V 77. členu se doda 2. odstavek, ki glasi:
»V primeru, da dobi ob volitvah predsednika sveta krajevne skupnosti več kandidatov
enako število glasov, se volitve predsednika na isti seji sveta ponovijo. V kolikor eden od
kandidatov tudi ob ponovnih volitvah ne dobi večine glasov, se predsednika sveta izmed
kandidatov z istim številom glasov določi z žrebom.«
6. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče-Vogrsko pričnejo veljati 15. dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Številka: 00701-63/2008-1
Datum: 16.12.2008

Župan
Aleš Bucik l. r.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko na 16. redni seji, dne 16.12.2008 sprejel naslednje
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RENČE-VOGRSKO
7. člen
V 1. odstavku 20. člena se številka »5« nadomesti s številko »7«.
3. odstavek 20. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Vabilo in gradivo za sejo občinskega sveta se hkrati pošlje županu, podžupanu in
svetnikom ter predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku.«
8. člen
Na koncu 2. odstavka 21. člena se črta besedilo za besedo »... sveta« in na koncu doda pika.
Predzadnji stavek 3. odstavka 21. člena se spremeni tako, da po novem glasi:
»Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od predložitve pisne obrazložene zahteve za
sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic
zahteval.«
4. odstavek 21. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Na izredni seji se lahko obravnava le zadeve navedene v obrazloženi zahtevi.«
Dosedanji 5. odstavek 21. člena postane šesti odstavek. V prvem stavku tega odstavka se za
besedo » ...terjajo« doda beseda »izredne«.
9. člen
V 1. stavku 47. člena se za besedo »...rok« doda vejica in besedilo »glasovalno napravo«.
10. člen
V 12. alineji 2. odstavka 51. člena se besedilo v oklepaju nadomesti tako, da glasi:
»Podatki o izidih glasovanja morajo vsebovati število navzočih, število tistih, ki so glasovali ZA in
tistih, ki so glasovali PROTI.«

11. člen
4. odstavek 52. člena se črta.
12. člen
3. odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija je v roku enega tedna od prejema gradiva dolžna opraviti obravnavo in o seji
sestaviti zapisnik, ki na kratko povzema potek seje in vsebuje mnenje, stališče oziroma
predlog komisije. Zapisnik se v istem roku predloži predlagatelju gradiva.«
13. člen
4. odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija je v roku enega tedna od prejema gradiva dolžna opraviti obravnavo in o seji
sestaviti zapisnik, ki na kratko povzema potek seje in vsebuje mnenje, stališče oziroma
predlog komisije. Zapisnik se v istem roku predloži predlagatelju gradiva.«
14. člen
3. odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija je v roku enega tedna od prejema gradiva dolžna opraviti obravnavo in o seji
sestaviti zapisnik, ki na kratko povzema potek seje in vsebuje mnenje, stališče oziroma
predlog komisije. Zapisnik se v istem roku predloži predlagatelju gradiva.«
15. člen
3. odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija je v roku enega tedna od prejema gradiva dolžna opraviti obravnavo in o seji
sestaviti zapisnik, ki na kratko povzema potek seje in vsebuje mnenje, stališče oziroma
predlog komisije. Zapisnik se v istem roku predloži predlagatelju gradiva.«
16. člen
3. odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija je v roku enega tedna od prejema gradiva dolžna opraviti obravnavo in o seji
sestaviti zapisnik, ki na kratko povzema potek seje in vsebuje mnenje, stališče oziroma
predlog komisije. Zapisnik se v istem roku predloži predlagatelju gradiva.«
17. člen
3. odstavek 69. člena se črta.
Dosedanji 4., 5. in 6. odstavek postanejo 3., 4. in 5. odstavek.
18. člen
V 1. odstavku 76. člena se beseda »dni« nadomesti z besedo »tedne«.
19. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko pričnejo veljati 15.
dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00701-64/2008-1
Datum: 16.12.2008

Župan
Aleš Bucik l. r.

Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 5/08) in 18. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 16. redni seji dne
16.12.2008 sprejel
SKLEP
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Renče-Vogrsko za leto 2009 se določi v višini 0,004267.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan objave v Uradnih objavah v občinskem glasilu, uporablja pa se od
1.1.2009 dalje.
Številka: 00701-65/2008-1
Datum: 16.12.2008

Župan
Aleš Bucik l. r.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06–ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 39. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je Župan Občine Renče-Vogrsko dne 16.12.2008 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE RENČE – VOGRSKO V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
2. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Renče-Vogrsko (v nadaljevanju:
občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
3. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06–
ZJZP in 14/07-ZSPDPO; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Renče–Vogrsko za
leto 2008 (Uradne objave, št. 1/08; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2.

VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega
dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
__________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar - marec 2009
__________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI
764.414,49
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI
758.152,79
(70+71)
70 DAVČNI
499.524,00
PRIHODKI
700 Davki na dohodek in
471.497,00
dobiček
703 Davki na
24.237,00
premoženje
704 Domači davki na blago in
3.790,00
storitve
71 NEDAVČNI
258.628,79
PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
187.535,79
premoženja
711 Takse in
269,00
pristojbine
712 Globe in druge denarne
511,00
kazni

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni
prihodki
74 TRANSFERNI
PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij

53.425,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom

454.430,84
211.161,43
35.553,65
5.831,61
169.776,17
178.003,81
108.331,54
16.950,00
52.722,27
30.318,52
30.318,52
34.947,00
34.947,08

6.888,00
6.261,70
6.261,70

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

309.983,65

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/
Proračun januar-marec 2009
__________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
_________________________________________________________________________Skupin
a/Podskupina kontov/
Proračun januar marec 2009
__________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- ali 0 ali +
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
_______________________________________________________________________
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske
prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso
načrtovani v začasnem financiranju.

5. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov in so
priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3.

IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF,
pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
7. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti
iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti
v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta,
določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena
ZJF.
4.

OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
8. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolževati.
5.

KONČNA DOLOČBA
9. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu, uporablja pa
se od 1. januarja 2009 dalje.
Številka: 00705-5/2008-1
Datum: 16.12.2008

Župan
Aleš Bucik l. r.

