Občinski

list

(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 8/2020)
OBČINA RENČE–VOGRSKO

URADNE

OBJAVE

13. julij 2020
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18), prvega odstavka 5. člena Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko na 11. seji dne 23. 6. 2020 sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Renče – Vogrsko potrjuje z Elaboratom o oblikovanju cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene, ki jih je
predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d. d. z dne 14. 5. 2020.
Cene storitev (brez DDV) znašajo:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
• Cena javne infrastrukture za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0006
EUR/kg.
• Cena storitve zbiranja mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,1950 EUR/kg.
• Cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških odpadkov znaša 0,0243 EUR/kg.
• Cena storitve zbiranje bioloških odpadkov znaša 0,2612 EUR/kg.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:
• Cena javne infrastrukture za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0133
EUR/kg.
• Cena storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0701 EUR/kg.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov:
• Cena javne infrastrukture za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0026
EUR/kg.
• Cena storitve odlaganja mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0221 EUR/kg.
2.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2020.
Številka: 00701-11/2020-1
Bukovica: 23. 6. 2020
Tarik Žigon, l. r.
Župan
____________________________________________________________________________________________________________________________
Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 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 11. seji dne 23. 6. 2020 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Ekonomska cena storitve »Pomoč družini na domu« znaša od 1. 1. 2020 dalje 20,25 EUR na uro.
2.
V izračunu ekonomske cene je upoštevana redna zaposlitev štirih oskrbovalk za nedoločen čas, 0,175 strokovnega delavca za strokovno pripravo in 0,10
strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje.
3.
Subvencionirana cena za uporabnike od 1. 7. 2020 dalje znaša:
od ponedeljka do sobote 5,00 EUR na uro,
ob nedeljah 7,00 EUR na uro in
ob praznikih in drugih dela prostih dnevih 7,50 EUR na uro.

4.
Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnih objavah Občinskega lista.
Številka: 00701-12/2020-1
Datum: 24. 6. 2020
Tarik Žigon, l. r.
Župan
____________________________________________________________________________________________________________________________
Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 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, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 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 11. redni
seji dne 23. 6. 2020 sprejel
ODLOK
o nadomestilu stroškov lokacijske preveritve
v Občini Renče - Vogrsko
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa:
višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Renče-Vogrsko zaračuna investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, razen če je
investitor oziroma pobudnik Občina Renče-Vogrsko sama, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude
investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve
oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora;
način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve;
posledice neplačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
II.

. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE
2. člen
(višina nadomestila stroškov)

(1)
-

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za fizične osebe 500 EUR, za pravne osebe 1.500 EUR;
za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za fizične osebe 1.000 EUR, za pravne osebe 2.500 EUR;
za omogočanje začasne rabe prostora za fizične osebe 500 EUR, za pravne osebe 1.500 EUR.

(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je investitor oziroma pobudnik za izvedbo postopka lokacijske preveritve.
3. člen
(način plačila nadomestila stroškov)
(1)

Investitor oziroma pobudnik poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Občine Renče-Vogrsko s priloženim elaboratom. Z
elaboratom utemelji skladnost pobude z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

(2)

Občina investitorju oziroma pobudniku izda sklep o višini nadomestila stroškov lokacijske preveritve. Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske
preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu.

(3)

Sklep mora vsebovati za fizično osebo osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino stroškov
in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo
o posledicah, če se nadomestila stroškov ne plača v predpisanem roku.

(4) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
III.

KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00701-13/2020-1
Bukovica, 23. 6. 2020
Tarik Žigon, 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, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 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 Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18)
je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 11. redni seji, dne 23. 6. 2020 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 2020 dalje 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. 2020 dalje.
Številka: 00701-15/2020-1
Bukovica, 23. 6. 2020
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 RenčeVogrsko na svoji 11. redni seji, dne 23. 6. 2020 sprejel

SKLEP

1.
Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se v obdobju šolskega leta 2020/2021 zagotovi kritje stroškov:
zaposlitve drugega učitelja v prvem razredu kot nadstandard v skupnem obsegu 0,6818 v 33. plačnem razredu po naslednjih deležih zaposlitve:
- 0,4545 za eno dodatno strokovno delavko v kombinaciji prvega in drugega
razreda v POŠ Bukovica,
- 0,2273 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. 2020 do vključno zadnjega dne pouka v šolskem letu 2020/
2021.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu in prične veljati 1. 9. 2020.
Številka: 00701-16/2020-1
Bukovica, 23. 6. 2020
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 RenčeVogrsko na svoji 11. seji, dne 23. 6. 2020 sprejel

SKLEP

1.
Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici se v obdobju šolskega leta 2020/2021 zagotovi:
-

sofinanciranje dela plače druge/ga strokovne/ga delavke/ca v kombiniranem oddelku prvi in drugi razred v obsegu do 11 pedagoških ur na teden
(odvisno od sklepa ministrstva),
kritje stroškov izvajanja jutranjega varstva v obsegu 1 pedagoške ure na dan v višini do 10,50 EUR bruto za obdobje od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021.

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 2020/2021 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 jutranjem varstvu v POŠ Vogrsko velja od 1. 9. 2020 do vključno zadnjega dne pouka v šolskem letu 2020/ 2021. 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. 2020 dalje.
Številka: 00701-17/2020-1
Bukovica, 23. 6. 2020
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 RenčeVogrsko na svoji 11. redni seji dne 23. 6. 2020 sprejel
SKLEP
1.
Občina Renče-Vogrsko bo od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 zagotavljala subvencioniranje nakupa dijaških vozovnic v višini 40 % od zakonsko določene cene
subvencionirane vozovnice, za dijake s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko, 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 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: 00701-19/2020-1
Datum: 23. 6. 2020
Tarik Žigon, 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, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE) 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 Renče-Vogrsko na 6. dopisni
seji, dne 1. 7. 2020 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE RENČE - VOGRSKO ZA LETO 2019

1. člen
S tem sklepom občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejme zaključni račun proračuna za leto 2019.
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 Renče-Vogrsko za leto 2019, 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 2019.
V EUR
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
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

3.834.445
3.548.926
2.990.601
2.455.022
439.258
96.321

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

558.325
463.088

711 Takse in pristojbine

3.636

712 Globe in druge denarne kazni

4.447

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.607

714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.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 EU iz
kohezijskega sklada

85.547
4.152
222
3.930
975
975
280.392
209.293
71.099

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

3.406.473

40 TEKOČI ODHODKI

1.022.389

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

278.301
52.744
625.530
13.472
8.337
1.466.406
13.500

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

868.015

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200.047

413 Drugi tekoči domači transferi

384.845

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

886.765
886.765
30.914

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

16.083

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

14.831

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

427.972

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

441.424

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

1.060.131

(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)

16.535

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

-16.535

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

173.132

55 ODPLAČILA DOLGA

173.132

550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

173.132
238.304

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

-173.132

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

-427.972

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

66.533

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: 00701-24/2020-1
Bukovica, 1. 7. 2020
Tarik Žigon, l. r.
Župan

