Občinski

list

(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/09)
OBČINA
RENČE – VOGRSKO
URADNE

OBJAVE

24. november 2009
Na podlagi 37 a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 30. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08), 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko
(Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) in sklepa Občinske volilne komisije Obcine Renče-Vogrsko z dne 28.10.2009, je Občinski svet Občine
Renče-Vogrsko na svoji 23. redni seji, dne 19.11.2009, sprejel naslednji
SKLEP
1. člen
Občinski svet Obcine Renče-Vogrsko ugotavlja, da pripada pravica do prevzema mandata za člana občinskega sveta Občine RenčeVogrsko za preostanek mandatne dobe naslednjemu kandidatu z liste Socialnih Demokratov - SD Marjan Rutar, rojen 11.9.1948,
stanujoč Volčja Draga 27, 5293 Volčja Draga.
2. člen
Kandidat je dne 29.10.2009 podal pisno izjavo, da sprejema funkcijo za člana občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnih objavah občinskega glasila.
Številka: 00701-38/2009-1
Datum: 19. 11. 2009

Aleš Bucik l. r.
Ţupan

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) in sklepa Občinske volilne komisije Obcine RenčeVogrsko z dne 28.10.2009, je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na svoji 23. redni seji, dne 19.11.2009, sprejel naslednji
SKLEP
1. člen
Občinski svet Obcine Renče-Vogrsko ugotavlja, da je prenehalmandat v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Janku
Furlanu.
2. člen
Za nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za preostanek mandatne se imenuje Marjan Rutar,
rojen 11.9.1948, stanujoč Volčja Draga 27, 5293 Volčja Draga.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnih objavah občinskega glasila.
Številka: 00701-36/2009-1
Datum: 19. 11. 2009

Aleš Bucik l. r.
Ţupan

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih
sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko je občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 23. redni seji,
dne 19.11.2009, sprejel
ODLOK
o ustanovitvi reţijskega obrata
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Renče-Vogrsko ustanavlja reţijski obrat v skladu z določbami veljavnega predpisa, ki ureja izvajanje lokalnih
gospodarskih javnih sluţb v Občini Renče-Vogrsko.
2. člen
Reţijski obrat deluje na področju Občine Renče-Vogrsko.
Reţijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Renče-Vogrsko in ni
pravna oseba. Reţijski obrat se ustanovi za nedoločen čas.
II. DELOVNO PODROČJE REŢIJSKEGA OBRATA
3. člen
Reţijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
– izvaja posamezna dela v zvezi z vzdrţevanjem stanovanj, poslovnih prostorov in ostalih javnih objektov v lasti občine,
– izvaja posamezna dela v zvezi z vzdrţevanjem javnih površin, površin za pešce, zelenih površin in otroških igrišč,
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–
–
–
–
–
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izvaja posamezna dela v zvezi z vzdrţevanjem prometne signalizacije,
ureja in vzdrţuje pokopališča,
skrbi za plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,
izvaja posamezna dela v zvezi z vzdrţevanjem občinskih cest,
vzdrţuje športno-rekreacijske objekte,
opravlja druge naloge, ki sodijo v področje dela oddelka in
druge naloge po nalogu ţupana in direktorja občinske uprave.

Reţijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, opredeljene v predpisih, ki urejajo gospodarske javne sluţbe.
Izvajanje posameznih, v prvem odstavku opredeljenih sluţb lahko občina zagotovi tudi drugače, in sicer v javnem gospodarskem
zavodu, javnem podjetju ali s podelitvijo koncesije.
III. VODENJE REŢIJSKEGA OBRATA
4. člen
Med zaposlenimi delavci reţijskega obrata ţupan s sklepom imenuje neposredno odgovornega za izvajanje nalog reţijskega obrata.
Imenovani delavec je za izvajanje nalog reţijskega obrata odgovoren direktorju občinske uprave oziroma ţupanu. Imenovani delavec
pripravi načrt dela reţijskega obrata, ki ga potrdi ţupan.
V okviru reţijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po podjemnih pogodbah ali zaposleni preko
ustreznih programov javnih del.
5. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za reţijski obrat na področju gospodarskih javnih sluţb opravlja občinska uprava
Občine Renče-Vogrsko.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŢIJSKEGA OBRATA TER RAČUNOVODSTVO
6. člen
Stroški obratovanja reţijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– prihodkov ustvarjenih s prometom v okviru delovanja reţijskega obrata,
– drugih prihodkov po zakonu.
7. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za reţijski obrat opravlja občinska uprava Občine Renče-Vogrsko, ki za reţijski obrat ločeno
vodi računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, prihodkov in odhodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske druţbe.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Reţijski obrat začne delovati najkasneje 90 dni po začetku veljavnosti tega odloka. Občinska uprava takoj po začetku veljavnosti tega
odloka uskladi akt o sistemizaciji ter izvede potrebne postopke za prerazporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta oziroma
postopke za novo zaposlitev.
9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu in začne veljati s 1. januarjem 2010.
Številka: 00701-34/2009-1
Datum: 19. 11. 2009

Aleš Bucik l. r.
Ţupan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO,
109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09), je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko
na 23. redni seji, dne 19.11.2009, sprejel
O D L O K
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE RENČE - VOGRSKO ZA LETO 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2009 (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 2/09) se besedilo 2. člena
nadomesti z novim, ki se glasi:
“Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naloţb ter račun financiranja. Za leto 2009
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
703 Davki na premoţenje

4.808.189
3.394.377
2.631.330
2.096.744
352.844
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704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni

181.742
763.047
703.097
660
1.533

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

20.000

714 Drugi nedavčni prihodki

37.757

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske UNIJE

10.000
10.000
358.050
358.050
1.045.762
109.070
936.692

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

5.551.200

40 TEKOČI ODHODKI

1.305.950

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

204.756
32.062
1.017.459
51.673
1.301.413
29.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

601.587

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

224.013

413 Drugi tekoči domači transferi

446.813

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŢEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

2.738.814
2.738.814
205.024
65.333
139.691
-743.011

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

-789.662

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

787.014

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŢEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deleţev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŢEV
(440+441+442)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŢEV

0

443 Povečanje namenskega premoţenja v javnih skladih in drugih
pravnih

0

osebah javnega prava, ki imajo premoţenje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

0

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŢEV (IV. C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŢEVANJE (500+501)

0

50 ZADOLŢEVANJE

0

500 Domače zadolţevanje
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

0
-743.011

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŢEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

743.011

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

759.208

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni sestavni del proračuna je tudi Načrt razvojnih programov.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta sestavna dela proračuna in se objavita na spletni strani Občine Renče–
Vogrsko.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnih objavah občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 00701-37/2009-1
Datum: 19. 11. 2009

Aleš Bucik l. r.
Ţupan

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in 103/07) in 18. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na seji, dne 19.11.2009, sprejel
SKLEP
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Renče-Vogrsko
1. člen
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Renče-Vogrsko, se dodelijo
sredstva iz proračuna Občine Renče-Vogrsko sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
2. člen
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana
občinskega sveta.
3. člen
Višina sredstev znaša 0,20 € mesečno za dobljen glas na volitvah za člana Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko.
O spremembi višine sredstev odloča občinski svet s sklepom.
4. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno v dvanajstinah na njihove transakcijske račune.
Za leto 2009 se sredstva v celoti nakaţejo do 15. decembra 2009 na njihove transakcijske račune.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00701-35/2009-1
Datum: 19. 11. 2009

Aleš Bucik l. r.
Ţupan

4

