Občina Renče - Vogrsko

Občinski list

(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/2013)

URADNE OBJAVE
28. junij 2013

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
22/12 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 20. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel naslednji

SKLEP

ljeno celodnevno odsotnost otroka stroške živil odbija v višini 1,90 EUR
na dan, v programih brez popoldanske malice pa 1,70 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. Stroški popoldanske malice znašajo 4,20 EUR.
2.

1.
V Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se za
predstavnico Občine Renče-Vogrsko namesto Vladimire Gal Janeš imenuje Magdo Slokar Čevdek, Bukovica 50/d, 5293 Volčja Draga.
2.

Ta sklep prične veljati takoj, uporablja pa se od 1. 9. 2013 dalje
Številka: 00701-24/2013-1
Bukovica, 20. 6. 2013
Aleš Bucik l. r.
župan

Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 00701-23/2013-1
Bukovica, 20. 6. 2013
Aleš Bucik l. r.
župan

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08,
98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10 ZUPJS), 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), 18. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo), in
vloge Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko na svoji 20. redni seji, dne 20. 6. 2013 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 2013 dalje znašajo:
Naziv programa

Prvo starostno obdobje

Cena programa

Cena programa
brez
popoldanske
malice

457,60

453,40

Drugo starostno obdobje 320,70

316,50

Kombinirani oddelek

349,80

354,00

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
22/12 – uradno prečiščeno besedilo) in 82. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo)
(ZOFVI-UPB5) (Uradni list. RS, št. 16/07, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10,
16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 34/11 Odl.
US: U-I-205/10-23) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na svoji 20.
redni seji, dne 20. 6. 2013 sprejel

SKLEP
1.
Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se v obdobju šolskega
leta 2013/2014 zagotovi kritje stroškov:
• zaposlitve v nadstandardu v skupnem obsegu 0,909 po naslednjih
deležih zaposlitve:
- za drugega učitelja v prvem razredu v Renčah v obsegu 0,4545
- za drugega učitelja v prvem razredu v Bukovici v obsegu 0,4545
• ene pedagoške 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.
2.
Ta sklep prične veljati takoj.
								
			
Številka: 00701-26/2013-1
Bukovica, 20. 6. 2013

Stroški živil v višini 41,80 EUR v celodnevnih programih oz. stroški živil v
programih brez popoldanske malice v višini 37,60 EUR so izračunani na
22 obračunskih dni. V celodnevnih programih se za pravočasno odjav1 stran
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Aleš Bucik l. r.
župan

Občina Renče - Vogrsko
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS,
št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo) in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami) je Občinski svet Občine
Renče-Vogrsko na 20. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel naslednji

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
22/12 – uradno prečiščeno besedilo) je občinski svet Občine RenčeVogrsko na svoji 20. redni seji, dne 20. 6. 2013 sprejel

SKLEP

SKLEP

1.

1.

Javni zavod Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica se
s 1. 1. 2014 pripoji Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo
Nova Gorica.

Občina Renče-Vogrsko bo od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014 zagotavljala subvencioniranje nakupa dijaških mesečnih vozovnic v višini 40 % od zakonsko določene cene subvencionirane mesečne vozovnice, 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.

2.
Po sprejetju sklepa o pripojitvi na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic uprava Mestne občine Nova Gorica pripravi ustrezne pravne
akte za pripojitev.
3.
Ta sklep velja takoj.
								

2.
Z izvajalci prevoza iz prve točke tega člena se sklene dogovor o načinu
in obsegu zagotavljanja proračunskih sredstev za subvencioniranje
dijaških mesečnih vozovnic.
3.

Številka: 00701-27/2013-1
Bukovica, 20. 6. 2013
Aleš Bucik l. r.
župan

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
22/12 – uradno prečiščeno besedilo) in vloge Osnovne šole Lucijana
Bratkoviča Bratuša je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na svoji 20.
redni seji, dne 20. 6. 2013 sprejel naslednji

Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnih objavah Občine RenčeVogrsko.
								
						
Številka: 00701-29/2013-1
Bukovica, 20. 6. 2013
Aleš Bucik l. r.
župan

SKLEP
1.
Občina Renče-Vogrsko bo v šolskem letu 2013/2014 subvencionirala nakup obveznih delovnih zvezkov za vse učence v OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče in OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici – podružnična šola
Vogrsko, ki imajo stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko, v višini 50
% nabavne vrednosti delovnih zvezkov.
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.
2.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine
Renče-Vogrsko.
							
							
Številka: 00701-28/2013-1
Bukovica, 20. 6. 2013
Aleš Bucik l. r.
župan
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