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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.341.525
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.341.525
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
253.120
430 ***Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 		
osebam, ki niso proračunski uporabniki
126.667
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 126.453

Uradne objave
Uradno glasilo občine Renče-Vogrsko
Št. 3/2007
OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET
Na podlagi 29.čl. Zakona o lokalni samoupravi(Ur. list RS št. 100/05
– UPB1), 29.čl. Zakona o javnih financah (Ur. list RS 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02, 56/02- ZJU in 110/02- ZDT-B) ter 18. člena statuta
občine Renče - Vogrsko (Ur. objave št. 6/02 in 25/02 in Ur. list RS 38/05
in 24/06), je svet občine Renče - Vogrsko na 6. redni seji dne 29.3.2007
sprejel

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
0
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
-1.250
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
( Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki
brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
1.594.645
(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

O D L O K
O PRORAČUNU OBČINE RENČE - VOGRSKO
ZA LETO 2007
Splošna določba

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
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih 		
skladih in drugih pravnih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
0
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -

1. člen
S tem odlokom se za Občino Renče - Vogrsko za leto 2007 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obsega zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
Višina in struktura proračuna
2. člen
Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Za leto 2007
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)
3.324.787
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.324.787
70 DAVČNI PRIHODKI
2.304.787
700 Davki na dohodek in dobiček
1.824.578
703 Davki na premoženje
305.209
704 Domači davki na blago in storitve
175.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.020.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
982.500
711 Takse in pristojbine
0
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
37.5000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 P
 rihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
0
73 PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
0
741 P
 rejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske UNIJE
0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
0
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
0
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA
0
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.

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.324.787
40 TEKOČI ODHODKI
828.187
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
141.633
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
21.785
402 Izdatki za blago in storitve
648.917
409 Rezerve
15.879
41 TEKOČI TRANSFERI
901.955
410 Subvencije
33.334
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
435.242
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 114.533
413 Drugi tekoči domači transferi
318.846

3. člen
Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 15.879 EUR.
Proračunska rezerva se uporablja za namene določene v 49. členu
Zakona o javnih financah.
Župan lahko na predlog službe za finance samostojno odloča o
porabi do 20.000 EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske
rezerve za posamezni namen. O tem pismeno obvesti Občinski svet.
V primerih porabe sredstev, ki presegajo višino določeno v prejšnjem
odstavku, odloča Občinski svet s posebnim odlokom.
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Izvrševanje proračuna

v skladu z vladno uredbo in na podlagi predhodno izvedenega javnega
razpisa (javna ponudba, javno vabilo k dajanju ponudb, javna dražba),
razen za zasedena stanovanja, nepremičnine v solastništvu, zamenjave
nepremičnin v javnem interesu, oddajanje stanovanj zaposlenim
pri neposrednem uporabniku. Kupnina od prodaje nepremičnin se
uporabi le za nakup nepremičnin.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo
za prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami, razen če na
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide
iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Neposredni porabniki občinskega proračuna krajevne skupnosti
morajo za vse pravne posle, ki imajo za posledico prevzem obveznosti
ali odtujitev sredstev v vrednosti nad 4.000 EUR predhodno pridobiti
pisno soglasje župana.

4. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom
enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlih obveznosti v skladu z likvidnostnim
položajem.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinski svet,
nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti.
Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so javni zavodi in
javni skladi, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je občina.
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci
prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter
področjih proračunske porabe v skladu s Programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov.
Neposredni uporabnik (npr. krajevna skupnost) lahko v tekočem
letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom
prevzemanja obveznosti za celotno vrednost del, ki je vključena v načrt
razvojnih programov, po pridobitvi predhodnega soglasja občinskega
sveta.
Pri investicijskih projektih, kjer so poleg občinskega proračuna
predvideni drugi viri financiranja se črpanje občinskih lastnih sredstev
vrši v sorazmernem deležu glede na pridobljena sredstva iz drugih
virov.
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati na račun
proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva
za posamezne namene.

9. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 % sprejetega
proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemnikov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora
biti poravnan najkasneje do 31.12.2007, o zadolžitvi pa odloča župan.
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo
službe za finance prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če
je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oz. za izvrševanje proračuna.
10. člen
Občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. V kolikor pa bi
bilo to potrebno, se bodo poroštva sprejemala s sklepom občinskega
sveta.

5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v
prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
• prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene,
določene v tem zakonu,
• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov,
• taksa za obremenjevanje voda,
• sredstva iz državnega proračuna,
• sredstva iz EU,
• Prihodki krajevnih skupnosti Bukovica in Volčja Draga, Renče in
Vogrsko (prihodki od najemnin in grobarin, dotacije).
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se
prenesejo v proračun naslednjega leta.

11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 77.čl. Zakona o javnih financah, lahko
župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga.
Poročanje
12. člen
Javna podjetja, javni gospodarski zavodi, javni skladi in podjetja,
kjer je Občina Renče – Vogrsko soustanoviteljica so dolžni predložiti
letno poročilo z bilančnimi podatki do 31. 3. tekočega leta za preteklo
leto ter trimesečna poročila o stanju zadolženosti.

6. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega
uporabnika – župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko s pisnimi sklepi v posebnem delu proračuna
prerazporedi sredstva med glavnimi programi v okviru področja
proračunske porabe.

13. člen
Proračunski porabniki lahko porabijo lastne prihodke za razvoj
svoje dejavnosti.
O višini in porabi lastnih prihodkov proračunski porabniki poročajo
Občini Renče - Vogrsko ob oddaji letnega poročila z bilancami do
28. 2. tekočega leta za preteklo leto.
14. člen
Župan Občine Renče - Vogrsko najkasneje v mesecu septembru in
konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2007 in njegovi realizaciji z ustreznimi obrazložitvami.
Rebalans proračuna se sprejme s sklepom občinskega sveta in objava
ni potrebna.

7. člen
Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v
breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo v skladu s predpisi
o javnem naročanju in navodili župana.
Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči neproračunskim
porabnikom se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega
razpisa v sredstvih javnega obveščanja. Način dodelitve in višina
dodeljenih sredstev mora biti usklajena s predpisi o državnih pomočeh.
Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in drugih oblik
pomoči je potrebno skleniti pogodbo med občino ter proračunskim
porabnikom ali neproračunskim porabnikom sredstev.

15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Številka: 007-01-11/2007-1
Bukovica, 29.3. 2007
		

8. člen
Razpolaganje s finančnim in stvarnim premoženjem občine se opravi
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Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi in 18. člena
Statuta Občine Renče-Vogrsko (Ur.l.RS, št. 7/07) je občinski svet na 5.
redni seji dne 20.03.2007 sprejel naslednji

Na podlagi 92. in 94. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS, št.
110/02), Zakon o davku na promet nepremičnin (Ur.l.RS, št.117/06) je
občinski svet na 5. redni seji dne 20.03.2007 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju poveljnika Civilne zaščite

SKLEP
o neodplačnem prenosu nepremičnine, ki je javno dobro v lasti
Občine Renče-Vogrsko
1.
Občina Renče-Vogrsko, matična št. 2203553000, identifikacijska št.
Za DDV SI90522001, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, ki jo zastopa
župan Aleš Bucik neodplačno odstopa in izroča Republiki Sloveniji,
matična št. 5854814, zanjo Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste, ki jo zastopa direktor Vili Žavrlan, matična št. 5028388, davčna
št. 75827735, svojo nepremičnino, del parc. št. 186/17, k.o. Vogrsko,
pot, v izmeri 39 m2, ZKV 1456, ki je javno dobro in jo izvajalec
rekonstrukcije potrebuje za rekonstrukcijo državne ceste R3-615/5736,
Vogrsko - Volčja Draga.

1.
Za poveljnika Civilne zaščite se imenuje: Florjan Sivec, rojen
03.07.1956, stanujoč v Renčah, Trg 43, 5292 Renče.
2.
Ta sklep velja takoj in stopi v veljavo, ko ga sprejme Občinski svet.
Številka: 007-01-6/2007-1
Bukovica, 20.3.2007
Občina Renče-Vogrsko
Aleš Bucik
Župan

2.
Ta sklep stopi v veljavo takoj, ko ga sprejme Občinski svet.
Številka: 007-01-8/2007-1
Bukovica, 20.3.2007

Na podlagi 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska
enota Nova Gorica. (Ur.l.RS, št. 90/06), sklepa zavoda št. 224/1-06 iz
dne 22.11.2006 in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št.
72/93 do 28/01) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Ur.l.RS, št.
7/07) je občinski svet na 5. redni seji dne 20.03.2007 sprejel naslednji

					

Občina Renče-Vogrsko
Aleš Bucik
Župan

SKLEP
o izdaji soglasja k spremembah in dopolnitvam statuta
Javnega zavoda za gasilsko in
reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica

Na podlagi 9. člena statuta občine Renče-Vogrsko (Ur.l.RS, št.
7/07) ter 27. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS, št. 110/02 in
8/03) je občinski svet Občine Renče-Vogrsko na svoji 6. redni seji dne
29.3.2007 sprejel

1.
Občina Renče-Vogrsko daje soglasje k spremembam in dopolnitvam
Statuta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost -gasilska
enota Nova Gorica in sicer:
• S premeni se 13. člen statuta zavoda tako, da se doda nova alineja,
ki se glasi:
»imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem
ustanoviteljev«
• V 39. členu statuta se nadomesti dosedanje besedilo z novim
besedilom tako, da
se na novo glasi:
• Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda, imenovanje
pa stopi v veljavo, ko dajo nanj soglasje vsi ustanovitelji. Odgovor
ustanovitelja mora biti dan v roku 45 dni po prejemu zahteve,
drugače se šteje, da je soglasje dano.«
• Spremeni se 69. člen statuta zavoda tako, da se na novo glasi:
• »Statut stopi v veljavo po pridobitvi soglasja vseh ustanoviteljev.
Statut se objavi na oglasni deski zavoda.«

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta
Opekarne z glinokopom v Renčah
- I. faza
I. UVODNA DOLOČILA
l. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba Odloka o ureditvenem načrtu
Opekarna z glinokopom v Renčah (Ur. objave občin Ajdovščina,
Nova Gorica in Tolmin, št. 8/89 in 3/98). Sprejme se spremembe in
dopolnitve ureditvenega načrta Opekarne z glinokopom v Renčah
- I. faza. Načrt je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica v aprilu 2005 pod
številko 6901. Ureditveni načrt obravnava namensko rabo površin,
komunalno ureditev, parcelacijo zemljišč, etapnost izvajanja posegov
in postopek pridobitve gradbenega dovoljenja.
2. člen Ureditveni načrt vsebuje:
- obrazložitev in utemeljitev,
- grafične prikaze sedanjega ter bodočega stanja:
-	Namenska raba prostora, izseki iz kartografske dokumentacije
dolgoročnega
in srednjeročnega plana, M 1:5000,
- Predlog parcelacije, M 1:1000,
- Pregledna situacija, M 1:5000,
- Situacija obstoječega stanja, M 1:1000
- Ureditvena situacija, M 1:1000,
- Situacija komunalnih naprav, M 1:1000,
- Zakoličbena situacija, M 1:1000,
- Prispevne površine, M 1:5000,
- smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
-	strokovno podlago Hidrološka in hidravlična analiza območja
opekarne z glinokopom in njenega zaledja, št. dok. 6901, Projekt
d. d. Nova Gorica, september 2006,
-	strokovna podlaga Študija požarne varnosti, IVD projektiva
d.o.o., januar 2006, oktober 2006,

2.
Ta sklep velja takoj in stopi v veljavo, ko ga prejmejo ostale
ustanoviteljica javnega zavoda.
Številka: 007-01-7/2007-1
Bukovice, 20.3.2007
				

Občina Renče-Vogrsko
Aleš Bucik
Župan
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-	strokovna podlaga Geološko-geotehnično poročilo,
Geoinženiring d.o.o., oktober 2005,
-	Strokovne podlage glede vrednotenja obstoječih vplivov na
okolje, IVD Maribor p.o. Center za ekologijo in varstvo okolja, oktober 2005.

podkletitve. Višine posameznih etaž, okenske in vratne odprtine se
prilagodijo programskim zahtevam predvidenih dejavnosti.
V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA
6. člen
Obravnavano območje Goriških opekarn, d. d. se naveže na lokalno
cesto Renče-Vrtoče z novimi priključki na Renško obvoznico. Območje
obrtne cone se naveže na II. fazo obvoznice. Obvoznica se naveže na I.
fazo obvoznice in na lokalno cesto Renče-Martinuči.

II. OPIS LEGE IN MEJE OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta obsega
površine na severu med lokalno cesto Renče-Vrtoče in rokavom
reke Vipave. Na vzhodu sega območje do predvidene obvoznice, na
jugu do lokalne ceste v Martinuče, na zahodu pa je meja rob delno
saniranih površin glinokopa v izkoriščanju. Goriške opekarne, d. d. so
na severni strani območja in merijo cca 17,50 ha, obrtna cona pa je na
jugovzhodni strani predvidene pozidave in meri cca 6,00 ha.
Ureditveno območje zajema naslednje parcelne številke v k.o. Renče
(celotne parcele oz. deli parcel):
2296/1, 1290/3, 1292, 1308/6, 1308/1, 2276, 1257/23, 1257/4,
1257/21, 1257/22, 1257/13, 1259/4, 1261/9, 1261/10, *579, 1257/10,
2257/3, 2277/2, 2257/2, 1264, *472, 2278/2, 2638/2, 2639, 2639/2,
2639/4, 2640/2, 2257/1, 1261/7, 1261/6, 1261/3, 1261/8, 1261/11,
1261/4, 1261/5, 1261/1, 1225/1, 1225/16, 1224/1, 1226/37, 1226/36,
1226/35, 1226/34, 1226/33, 1226/32, 1226/31, 1226/30, 1226/29,
1226/28, 1227/3, 1228/5, 1229/3, 1259/5, 1230/2, 1231/2, 1232/3,
1259/3, 1260/2, 1261/2, 1253/1, 1259/1, 1258/3, 1253/35, 1224/4,
1226/9, 1257/15, 1257/18, 1257/17, 1257/9, 1257/16, 1253/33, 1253/32,
1253/20, 1254/1, 1257/5, 1257/8, 1257/20, 1257/19, 1253/17, 1253/34,
*665, 1253/31, 1253/14, 630/1, 1229/1, 1228/1, 1288/2, 1286/2, 1285,
1227/2, 1226/25, 1226/4, 1226/24, 1226/27, 1226/5, 1226/26, 1226/2,
1216, 1217/1, 1217/2, 1217/4, 1217/9, 1217/8, 1217/7, 1217/3, 1217/5,
1215/2, 1215/22, 1215/21, 1226/5, 1226/26, 1226/27, 2255/7, 1210/5,
1210/4, 1210/3, 1210/1, 1211/9, 1211/2, 1207/2, 1207/1, 1211/6, 1211/3,
1211/1, 1211/5, 1212, 1213, 1215/6, 1215/5, 1215/17, 1215/1, 1214/1,
2255/2, 1212, 2255/3, 1225/6, 1147/10, 1146/1, 1218.

7. člen
Odvod fekalnih voda na območju Goriških opekarn, d.d. se uredi
s kanali in manjšimi čistilnimi enotami, ki gravitirajo proti severu
na začasno čistilno napravo, ki je namenjena za potrebe Goriških
opekarn, d. d.. Na območju obrtne cone je omrežje fekalne kanalizacije
usmerjeno proti vzhodu na bodočo centralno čistilno napravo (v
nadaljevanju ČN) na območju Renč. V prehodnem obdobju do
izgradnje ČN je potrebno lokalno čiščenje odpadnih voda.
Odvod meteornih voda iz predvidene obvoznice bo v obcestne jarke
z navezavo na obstoječi sistem, ki gravitira proti reki Vipavi in proti
jugu.
Voda iz območja obrtne cone se bo odvajala v smeri reke Vipave
preko obstoječega odvodnika. Voda iz območja Goriških opekarn, d.
d. se izteka po odvodnikih v smeri reke Vipave.
8. člen
Na območju Goriških opekarn, d.d. je predvidena dograditev
vodovodne mreže Φ 150 in Φ 125 mm. Za potrebe obrtne cone
je predviden primarni cevovod Φ 150 z navezavo na cev vzdolž
obvoznice.
Na celotnem območju ureditve je predvideno krožno interno
omrežje za oskrbo zunanjega hidrantnega omrežja.
9.člen
Plinsko omrežje
Na območju Goriških opekarn, d. d. se nahaja obstoječa plinska
postaja ( MRP Renče) in prenosni plinovod P 312A Φ 80 pod tlakom
10 bar. V primeru gradnje novih proizvodnih objektov bo možna
nadomestna gradnja plinske postaje in odstranitev obstoječe, skladno
s takrat veljavno zakonodajo za plinovode.

III. OPIS FUNKCIONALNEGA OBMOČJA S POGOJI ZA
IZRABO IN KVALITETO GRADNJE
4. člen
Površine za prostorski razvoj Goriških opekarn, d. d. so ob obstoječih
objektih med rokavom reke Vipave in med izkopno jamo glinokopa
v izkoriščanju in delno saniranim delom glinokopom. Območje je
namenjeno poslovnim in proizvodnim dejavnostim, deponijam gline,
laporja in gotovih izdelkov ter parkirnim mestom. Prostorska ureditev
se navezuje na razporeditev obstoječih objektov in površin z zankasto
razporejenimi prometnimi povezavami. Parkirne površine so locirane
ob vhodu na območje, površine za obrtne in poslovne dejavnosti so s
cestami rastrsko razdeljene na posamezne parcele, ki se lahko razdelijo
na manjše ali povežejo v večje parcele. Parkirne površine se umestijo
ob dovoznih cestah.

SN omrežje
Na območju Goriških opekarn, d. d. je predvidena nova TP 20/0,4
kV s kabelsko navezavo na obstoječo TP. Za potrebe obrtne cone je
nova TP 20/0,4 kV s kabelsko navezavo na TP Renče 2 in na daljnovod
Martinuči-Žigoni.
NN omrežje
Omrežje kabelske izvedbe z merilnimi mesti na dostopnih mestih
ob uporabniku.

IV. POGOJIZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN
ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV TER DRUGE
POSEGE V PROSTOR

JN
Vse javne ceste, pešpoti in parkirišča bodo opremljena z javno
razsvetljavo. Krmiljenje javne
razsvetljave in meritve energije bodo locirane v TP ali prostostoječih
omaricah.

5.člen
Za Goriške opekarne, d. d. je osnovna organizacijsko-prometna os
severna interna cesta z glavnimi dovozi in upravno organizacijskimi
dejavnostmi vključno z dovozi na obvoznici Renče, na katero se
navezujejo notranje transportne poti in proizvodne dejavnosti.
Arhitektura objektov P do P+l, oziroma poslovni objekt na vhodu v
proizvodni kompleks P+2. Maksimalni gabariti objektov so podani v
grafični prilogi. Višine posameznih etaž, okenske in vratne odprtine
se prilagodijo programskim zahtevam predvidenih dejavnosti. Obrtna
cona je zasnovana na vzdolžni interni osi, ki se prečno navezuje na
obvoznico Renče. Maksimalni tlorisni gabariti objektov so podani v
grafični prilogi. Arhitektura objektov naj sledi sodobnim oblikam
in materialom. Zaradi zmanjšane nosilnosti tal naj bodo nosilne
konstrukcije lažje izvedbe. Višinski gabariti so P in P+l, z možnostjo

TK omrežje
TK omrežje bo povezano kabelsko s priključkom na predvideno
telefonsko centralo, ki je
locirana ob obvoznici na severovzhodni strani območja.
10. člen
Varstvo voda
V projektu PGD, ki bo obravnaval gradnjo meteorne kanalizacije za
območje prostorskega akta mora biti detajlno prikazana rešitev odvoda
vseh vrst odpadnih voda (padavinskih, komunalnih in eventualnih
industrijskih) iz območja (asfaltnih površin, povoznih površin) s
priloženimi detajli in definiranim tipom posameznih elementov
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(peskolovi, ponikovalnice, lovilci olj, čistilna naprava, ...). Vsi izpusti
očiščene padavinske vode v odvodne morajo biti predvideni in izvedeni
tako, da bo teme cevi v višini kote srednje nizke vode. Izpustna glava
mora biti oblikovana pod naklonom brežine vodotoka in ne sme segati
v svetli profil vodotoka, opremljena mora biti s protipovratno zaklopko
in na območju iztoka mora biti brežina protierozijsko zavarovana. V
PGD mora biti upoštevano, da so na vodnem in priobalnem zemljišču
prepovedani vsi posegi in vse gradnje na vodnem ali priobalnem
zemljišču razen izjeme, kot so določene v 37. členu Zakona o vodah:
- gradnja objektov javne infrastrukture
- gradnja objektov grajenega javnega dobra
-	ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških
lastnosti površinskih voda
- ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave
-	gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti
plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopališčih
- gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem in
-	gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju
ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Za vse posege in gradnje (začasne ali stalne) na vodnih in priobalnih
zemljiščih ogroženih območjih in gradnje povezane z odvajanjem
odpadnih vod znotraj območja prostorskega akta, za rabo vode je
pridobiti projektne pogoje in vodno soglasje na PGD projektne
rešitve ali v primeru, ko gre za gradnje, za katere ni potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja, pa vodno soglasje na dokumentacijo za
pridobitev vodnega soglasja.
Navedeno velja za celo območje UN.
Za posege na parcele v lasti države-javno dobro skleniti Pogodbo o
ustanovitvi služnosti po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni
list RS št. 87/02-SPZ).
V kolikor bo v okviru izgradnje gospodarske javne infrastrukture
predvideno prečkanje vodotokov je pri izdelavi PGD projekta potrebno
upoštevati tudi:
-	Obdelani in ustrezno prikazani morajo biti vsi ukrepi, s katerimi
bodo preprečeni škodljivi vplivi na stanje voda in vodni režim,
poplavno varnost območja in okolice.
-	Pri izbiri trase komunalnih vodov je potrebno predvideti čim
manjše število prečkanj vodotokov. Z gradnjo se v nobenem
primeru ne sme zmanjšati svetlega profila vodotoka, kar mora biti
v projektu PGD prikazano in detajlno obdelano.
-	Gradnja jaškov v sami strugi in brežini vodotoka ni dovoljena. Vsi
nadzemni objekti (drogovi in ostale spremljajoče gradnje morajo
biti odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega
roba brežine minimalno 5m). Vse odmike je treba prikazati in
ustrezno označiti (kotirati) v projektu PGD.
-	Križanje komunalnih vodov z vodotoki je projektirati na
način, da ne bo v nobenem primeru moten odtok voda in
ne bo zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka.
Prečkanje čez vodotok mora biti projektno ustrezno obdelano:
Projektna dokumentacija mora vsebovati: opis križanja, prikaz
križanja v pregledni situaciji M 1:5000, geodetski posnetek struge
vodotoka na območju križanja z vrisanim komunalnim vodom
v ustreznem merilu, prečni profil vodotoka na območju križanja
z vrisanim prečkanjem v ustreznem merilu, detajl prečkanja z
zavarovanjem struge v območju križanja.
-	Teme komunalnih vodov mora biti minimalno 1.00 m pod
dnom urejenih vodotokov oz. minimalno 1.50 m pod dnom
nezavarovanih vodotokov. V območju prečkanja vodotokov
je potrebno predvideti ustrezno (tako po obsegu kakor tudi po
načinu) protierozijsko zaščito struge vodotoka. V primeru, da
bo prečkanje nad vodotokom v stacionaži mostne konstrukcije,
mora biti komunalni vod vgrajen v ali ob mostno konstrukcijo in
v nobenem primeru ne sme zmanjšati pretočnega profila mostu.
-	Za vse ranjene brežine nastale kot posledica strojnih izkopov
je potrebno po končanih delih predvideti ustrezno ureditev
in zatravitev, da ne bo prišlo ob deževjih do erozije in drsenja
terena.
Območje prostorskega akta mora biti priklopljeno na javni
kanalizacijski sistem, zato je komunalna opremljenost območja

predpogoj za začetek gradnje znotraj območja. individualno odvajanje
padavinskih in komunalnih odpadnih voda znotraj območja z izpusti
ali ponikanjem ni dovoljeno. Za eventualno gradnjo začasne ČN si
mora investitor pridobiti projektne pogoje in vodno soglasje na PGD
projektne rešitve. V primeru etapnosti izvedbe UN je kanalizacijski
sistem območja za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinske
odpadne vode dimenzioniran tako, da je možno priključevanje tudi
vseh kasnejših faz gradnje na centralno ČN. Pooblaščenemu izvajalcu
javne službe mora biti zagotovljen nemoten dostop do vodotoka s
strojno mehanizacijo. Prepovedane so vse trajne ali začasne gradnje, ki
bi onemogočale takšen dostop.
Posegi na poplavnem območju se izvajajo samo v skladu s 86. členom
Zakona o vodah, ZV-1.
V primeru ojezeritve območja glinokopa v 2. fazi je pridobiti vodno
pravico za uporabo vode, po Zakonu o vodah, ZV-1.
Območje prostorskega akta mora biti priklopljeno na javni
kanalizacijski sistem, zato je komunalna opremljenost območja
predpogoj za začetek gradnje znotraj območja. Individualno odvajanje
padavinskih in komunalnih odpadnih voda znotraj območja z izpusti
ali ponikanjem ni dovoljeno. Za eventualno gradnjo lokalne ČN
si mora investitor pridobiti projektne pogoje in vodno soglasje na
PGD projektne rešitve. V primeru etapnosti izvedbe UN je potrebno
kanalizacijski sistem območja za odvajanje komunalnih odpadnih
voda in padavinske odpadne vode dimenzioniran tako, da je možno
priključevanje tudi vseh kasnejših faz gradnje. Pooblaščenemu izvajalcu
javne službe mora biti zagotovljen nemoten dostop do vodotoka s
strojno mehanizacijo. Prepovedane so vse trajne ali začasne gradnje,
ki bi onemogočale takšen dostop. Posegi na poplavnem območju se
izvajajo samo v skladu s 86. členom Zakona o vodah, ZV-1.
V primeru ojezeritve območja glinokopa v 2. fazi je pridobiti vodno
pravico za uporabo vode, po Zakonu o vodah, ZV-1.
VI. VARSTVO OKOLJA
11. člen
Začasni ukrepi v času gradnje
V času gradnje bodo potekala gradbena dela, pri katerih bo potrebna
posebna pozornost z organizacijo gradbišča, ravnanjem z naravnimi
surovinami in odpadki. Ob upoštevanju vseh ukrepov za zaščito tal,
voda in zraka, spoštovanju zakonodaje ter ob ustreznem nadzoru, bo
vpliv na geosfero in hidrosfero majhen. Za zmanjševanje prašenja bo
potrebno transportne poti vlažiti ter ceste redno čistiti. Izvajalci del
morajo upoštevati normative za emisije iz transportnih in drugih vozil,
da ne bi presegle dovoljenih vrednosti.
Pri izvajanju obvozne ceste so vsi posegi v okolje omejeni zgolj na
dela, ki so nujna pri izgradnji obvoznice.
12. člen
Ukrepi v času obratovanja
Emisije v zrak, v vode, v tla in podtalnico, hrup, svetloba, odpadki in
drugo so na območju ureditvenega načrta kontrolirani v predpisanem
monitoringu v skladu s Pravilnikom in Uredbami Goriške opekarne,
d.d., ter vsebino in določili občinskega programa varovanja okolja
Občine Renče-Vogrsko.
Na severni strani opekarne je zavarovano območje ohranjanje
narave, meander reke Vipave. Sanira in ohranja se pas v širini 10 m,
ki se prepusti naravnemu zaraščanju, po potrebi se zasadi z avtohtono
drevesno in grmovno vegetacijo.
V obrtni coni so lahko le dejavnosti, ki ne presegajo dovoljenih
vrednosti vplivov na okolje. Vse brežine pri obvozni cesti se ozelenijo s
travo in po potrebi z zimzelenim rastlinjem.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
UREDITVENEGA NAČRTA IN TOLERANCE
13. člen
Etapnost izgradnje na območju Goriških opekarn, d. d. je pogojena
z razvojnimi fazami posameznih dejavnosti. Izgradnja obrtne cone bo
potekala skladno z izgradnjo infrastrukture. Prometna navezava do
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izgradnje obvoznice bo po začasnih dovoznih poteh. Obvozna cesta
II. faza se lahko izvaja v dveh etapah, do priključka obrtne cone v eni
etapi.
Tolerance
Omejitve dolžine in širine objektov, ki so opredeljene v grafični prilogi
kot maksimalne ne veljajo v primeru združevanja ali razdruževanja
objektov - parcel, upoštevati je gradbeno linijo in odmike med sosedi.

2.
Občino Renče-Vogrsko bo v skupščini združenja zastopal župan g.
Aleš BUCIK.

VIII. OBVEZNOST IINVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
14. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta so obvezne za
investitorja, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav. Pri
izvajanju morajo biti upoštevani vsi veljavni gradbeno tehnični,
prometni, sanitarno-higienski, varstveni in drugi predpisi.
Za posege v območju ureditvenega načrta in posege, ki se navezujejo
na to območje, je pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za te posege
potrebno sprejeti program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki ga
pripravi in sprejme občina Renče-Vogrsko.

Občina Renče-Vogrsko
Aleš Bucik
Župan

3.
Ta sklep stopi v veljavo takoj, ko ga sprejme Občinski svet.
Številka: 007-01-5/2007-1
Bukovica, 20.3.2007

Na podlagi 100.b čl. Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1,
Ur.l.RS, št. 100/05), 10. čl., 22. čl., 23. čl., 49.a čl., 49.č čl., 52. čl., 9. čl.,
10. čl., 11. in 12. čl. prehodnih in končnih določb iz ZSPJS-E, Ur.l.RS,
št. 14/06 in 53. čl. Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJSUPB6, Ur.l.RS, št. 110/06), 8. in 9. člen Odloka o plačah funkcionarjev
(Ur.l.RS, št 14/06) ter 18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Ur.l.RS,
št. 7/07) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 5. redni seji dne
20.3.2007 sprejel naslednji

15. člen
Pred pričetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavca energetskih
in komunalnih naprav in prometnega omrežja ter skupno z njimi
zakoličiti in zaščititi tangirane obstoječe komunalne vode. Investitor
oziroma izvajalec posega v prostor mora zagotoviti organiziranje
prometa med gradnjo tako, da bo zagotovljen dovoz in dostop do vseh
zemljišč in obstoječih objektov na območju in v okolici.

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

16. člen
Gradnja objektov in naprav ter drugi posegi na območju se lahko
izvajajo po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki ga izda upravni
organ.

1. člen
S tem Pravilnikom se v skladu z določili Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (ZSPJS-UPB6, Ur.l.RS, št. 110/06 – v nadaljevanju
ZSPJS) in določili Odloka o plačah funkcionarjev (Ur.l.RS, št. 14/06
– v nadaljevanju: Odlok) določa plača oziroma plačilo za opravljanje
funkcije za župana, podžupane ter člane Občinskega sveta Občine
Renče-Vogrsko, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega
odbora ter sejnine za predsednika in člane komisij ali odborov oziroma
drugih delovnih teles, ki jih imenujeta Občinski svet Občine RenčeVogrsko ali župan.

IX. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Opekarne z
glinokopom v Renčah - I .faza, so na vpogled občanom in pravnim
osebam na oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini Nova
Gorica.
18. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Opekarne z
glinokopom v Renčah - I .faza je mogoče spremeniti le na način, ki je
enak načinu njegove izdelave in prejetja.

2. člen
Občinski funkcionarji po tem Pravilniku so župan, podžupani in
člani Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan
se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom
se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo
poklicno in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo
opravljajo nepoklicno.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem uradnem
glasilu.
Številka: 007-01-10/2007-1
Datum: 29.3.2007
				

3. člen
Za posamezne funkcije je višina plačnega razreda določena skladno
s Prilogo 1 in Prilogo 2 k ZSPJS, uvrstitev v plačni razred in s tem
določitev osnovne plače pa se določa v skladu z 8. in 9. členom Odloka
o plačah funkcionarjev in 10. čl. ZSPJS.
Osnovna bruto plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno,
se določi tako, da se njegovo funkcijo uvrsti v plačni razred. Navedeni
znesek pa se poveča za dodatek za delovno dobo.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se s tem
Pravilnikom določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi
jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za
delovno dobo.
Sejnine predsedniku in članom nadzornega odbora ter predsedniku
in članom komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih
imenujeta občinski svet ali župan, se določijo v odstotku glede na
osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno,
brez njegovega dodatka za delovno dobo.

Občina renče-Vogrsko
Aleš Bucik
Župan

Občinski svet je na 5. redni seji dne 20.03.2007 sprejel naslednji
SKLEP
o pristopu Občine Renče-Vogrsko v
Združenje občin Slovenije – ZOS
1.
Občina Renče-Vogrsko pristopa v Združenje občin Slovenije. Ob
tem izjavlja, da bo spoštovala statut Združenja občin Slovenije ter
druge njegove akte.
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4. člen
S tem Pravilnikom se županu Občine Renče-Vogrsko določi osnovna
plača na podlagi njegove uvrstitve v plačni razred, določi dodatek za
delovno dobo in datum začetka izplačevanja plače.
Župana Občine Renče-Vogrsko, ki opravlja svojo funkcijo poklicno,
se na podlagi določil ZSPJS in Odloka uvrsti v 49. plačni razred (župan
VI). Nesorazmerje v osnovni plači župana, se odpravi na način, ki je
določen v 10. čl. ZSPJS. Županu Občine Renče-Vogrsko, ki opravlja
svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini
0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Županu Občine Renče-Vogrsko, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno,
pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% vrednosti osnovne
plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri izračunu
plačila za opravljanje funkcije nepoklicnega župana se ne upošteva
dodatka za delovno dobo.

8. člen
Predsedniku komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles,
ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo
na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je
določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi
funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo,
in sicer tako, da znaša sejnina 1,5% vrednosti osnovne plače župana.
Članu komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih
imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na sejah
komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena
v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo
opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer
tako, da znaša sejnina 1% vrednosti osnovne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje
na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne
prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V
primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50% sejnine.
Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.

5. člen
Podžupana Občine Renče-Vogrsko, ki opravlja svojo funkcijo
poklicno, se na podlagi določil ZSPJS in določil Odloka o plačah
funkcionarjev uvrsti v 34. - 41. plačni razred (podžupan VI). Plačni
razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih
pooblastil. Vrednost posameznega plačnega razreda je določena v
Prilogi 1 k ZSPJS. Podžupanu Občine Renče-Vogrsko, ki opravlja svojo
funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od
osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Podžupanu Občine Renče-Vogrsko, ki opravlja svojo funkcijo
nepoklicno pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50%
vrednosti osnovne plače podžupana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo
opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana
vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine RenčeVogrsko in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles. V
primeru neudeležbe se plačo podžupana zmanjša za zneske, ki so
določeni v 6. členu tega Pravilnika.

9. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na
službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo
v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v
državnih organih.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na
podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda
župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog podžupan, v njegovi
odsotnosti pa direktor občinske uprave.
Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po
opravljenem službenem potovanju.
10. člen
Vsi prejemki na podlagi tega Pravilnika se izplačujejo enkrat
mesečno, in sicer najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine
Renče-Vogrsko je sejnina za udeležbo na seji Občinskega sveta Občine
Renče-Vogrsko oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članu Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko pripada plačilo za
opravljanje funkcije v višini 5% vrednosti osnovne plače župana, ki
bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka
za delovno dobo. Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške
prihoda na sejo. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi
evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na
seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne
seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 %
plačila za opravljanje funkcije. Za korespondenčno sejo se plačilo za
opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles
občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta
Občine Renče-Vogrsko, ne sme presegati 15% letne plače župana.

11. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov
delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega
odbora in drugih organov in delovnih teles na sejah vodi javni
uslužbenec, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave. Navedeni
javni uslužbenec zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri
pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih
teles občinskega sveta in drugih organov in delovnih teles.
Prehodne in končne določbe
12. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine se na podlagi tega
Pravilnika obračunavajo in izplačujejo upravičencem za nazaj, in sicer
od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja, ne glede na datum
uveljavitve Pravilnika. Za izvajanje tega pravilnika sta zadolžena tajnik
občine in občinska računovodska služba.

7. člen
Predsedniku nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na
sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od osnovne plače
župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega
dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 6,7% vrednosti
osnovne plače župana.
Članu nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah
nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od osnovne plače
župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega
dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 5% vrednosti
osnovne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje
na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne
prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V
primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50% sejnine.
Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.

13. člen
Ta Pravilnik začne veljati z dnem objave v občinskih uradnih
objavah.
Številka: 007-01-9/2007-1
Bukovica, 20.3.2007
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Popravek 11. člena odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Renče-Vogrsko

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku
– ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije,

V objavi ODLOKa o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Renče-Vogrsko, je v 11.členu prišlo do napake, zato
objavljamo uradno prečiščeno besedilo 11. člena:
»Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje
naloge:
• p
 ripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in
programa razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
turizma in kmetijstva;
• izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina
ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja, zavoda na področju
gospodarskih javnih služb ali druge gospodarske družbe;
• spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
• opravlja druge naloge s tega področja.«

JAVNI POZIV
k vložitvi napovedi za odmero dohodnine za leto 2006
Napoved za odmero dohodnine morajo vložiti zavezanci, ki so bili
v letu 2006 rezidenti Republike Slovenije.
Napovedi za odmero dohodnine pa zavezancem (rezidentom) ni
treba vložiti:
1. če njihovi dohodki v letu 2006, od katerih se plačuje dohodnina,
niso presegli 604.330 tolarjev,
2. če so poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena in plačana
akontacija dohodnine in pri akontaciji dohodnine tudi niso uveljavljali
posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, prejeli dohodke, od
katerih se plačuje dohodnina, ki ne presegajo 19.171 tolarjev.
Napoved lahko vložijo tudi rezidenti držav članic EU (nerezidenti
Republike Slovenije), ki so v letu 2006 izpolnjevali pogoje za
uveljavljanje olajšave za rezidente držav članice EU (110. člen ZDoh1).
Davčna uprava Republike Slovenije bo na podlagi prejetih
kontrolnih podatkov davčnim zavezancem do 31. marca 2007 poslala
predizpolnjeno napoved za odmero dohodnine. Davčni zavezanec bo
moral v predizpolnjeno napoved vpisati manjkajoče podatke oziroma
vpisane podatke popraviti in podpisano napoved vrniti davčnemu
organu najpozneje do 30. aprila 2007.
Če davčni zavezanec ne prejme predizpolnjene dohodninske
napovedi do 31. marca 2007 in dohodninsko napoved mora vložiti,
sam izpolni dohodninsko napoved za leto 2006 in jo vloži najpozneje
do 30. aprila 2007 na predpisanem obrazcu, ki je objavljen tudi na
spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije: http://www.durs.gov.
si/si/fizicne_osebe/dohodnina_za_fizicne_osebe_obrazci/odmera_
dohodnine/, v rubriki Napoved za odmero dohodnine za leto 2006.
Zavezanci, ki so v letu 2006 fizičnim osebam oddali v najem
premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za
odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v
najem najpozneje do 15. januarja 2007.
Napoved za odmero dohodnine od obresti in od dobička iz kapitala
iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih
kuponov morajo zavezanci vložiti do 28. februarja 2007.
Zavezanec za dohodnino je kaznovan za prekršek, če nepravočasno
vloži davčno napoved, če je ne vloži ali če v napovedi navede
neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke in s tem zavede davčni
organ v zmoto.

Župan
Občine Renče-Vogrsko
Aleš Bucik

Na podlagi 10. in 18. člena Zakona o davku na vodna plovila - ZDVP
(Uradni list RS, št. 117/06) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije
POZIV
k prijavi podatkov o vodnem plovilu (oziroma prijavo
sprememb podatkov o vodnem plovilu) za leto 2007
Po zakonu o davku na vodna plovila morajo davčni zavezanci
najpozneje do 31. 03. 2007 pri davčnem uradu prijaviti plovila, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco plovil, ki v to evidenco niso
vpisana in sporočiti vse podatke, potrebne za odmero davka od teh
plovil.
Prijavo so dolžni vložiti rezidenti Republike Slovenije, lastniki plovil,
ki so daljša od petih metrov (razen plovil v gradnji), ki izpolnjujejo
tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vzpostavljene na podlagi
zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah vendar v njih
niso vpisana ter rezidenti Republike Slovenije, lastniki plovil, daljših
od petih metrov, ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence
plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.
Lastniki plovil so dolžni prijaviti tudi vsako spremembo v povezavi
s plovilom, ki je že vpisano v evidencah, vzpostavljenih na podlagi
zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, če je niso prej
sporočil organu, ki vodi evidenco plovil.
Davčni zavezanec vloži prijavo podatkov o vodnem plovilu za
odmero davka za leto 2007 na predpisanem obrazcu, ki je objavljen tudi
na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije, na elektronskem
naslovu :
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_
vodna_plovila_obrazci/
Prijava podatkov o vodnem plovilu oz. prijava sprememb podatkov
o vodnem plovilu.
Zavezanec za davek na plovila se kaznuje za prekršek, če ne sporoči
ali ne sporoči v predpisanem roku podatkov o plovilu, ki izpolnjuje
pogoje za vpis v evidenco plovil oziroma ne sporoči sprememb
podatkov, potrebnih za odmero.
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