Občinski

list

(Uradno glasilo Občine Renče – Vogrsko, št. 3/2022)
OBČINA RENČE–VOGRSKO

URADNE

OBJAVE

24. marec 2022

________________________________________________
Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 3/22, 24. 3. 2022

1

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Zšpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in
3/22 – ZDeb), določil 7. poglavja Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-2023 (ReNPŠ 14-23) (Uradni list RS, št. 26/14), in 18. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18), je Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko na 23. redni seji dne 15. 3. 2022 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Renče-Vogrsko za leto 2022
1. člen
Izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji na ravni občine se v skladu s 13.
členom Zakona o športu določi z Letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ).
LPŠ Občine Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: Občina) za leto 2022 opredeljuje programe LPŠ, ki bodo
v letu 2022 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za
uresničevanje tega programa in okvirni obseg sredstev, ki se v ta namen zagotavljajo v proračunu
Občine.
2. člen
Občina z LPŠ omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira
iz javnih sredstev.
Občina iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju športa z:
- zagotavljanjem sredstev za realizacijo izvedbe LPŠ in sofinanciranjem tistega dela
nacionalnega programa športa, ki se izvaja v Občini,
- spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov.
3. člen
Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev nacionalnega programa športa in v skladu s
sprejetimi Merili za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Renče-Vogrsko.
4. člen
Temeljni cilji LPŠ so predvsem:
- zagotavljanje pogojev za izvajanje športnih aktivnosti, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v
predšolskem obdobju, in šolske športne vzgoje,
- zagotavljanje pogojev za izvajanje obšolskih športnih programov, namenjenih vsem otrokom
in mladini, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez,
- dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih
kategorij v različne oblike športnih aktivnosti,
- doseči maksimalno dostopnost različnih programov športa,
- spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja,
- omogočiti vadbo, treniranje, tekmovalno dejavnost in športno udejstvovanje čim širši
populaciji, predvsem pa otroke in mladino usmerjati k zdravemu načinu življenja, z namenom
spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa.
5. člen

Izvajalci LPŠ so:
- športna društva oz. klubi, (predvidenih do 7 izvajalcev)
- vrtci in osnovne šole, (predvideni 2 šoli in 2 vrtca)
- invalidska društva ter društva s sekcijami za izvajanje športa za invalide, (velja samo za
izvajanje programov športa za invalide),
- društva upokojencev in društva s sekcijami za izvajanje športa za starejše (velja samo za
izvajanje programov športa za starejše),
- društva, ki organizirajo večje športne prireditve tekmovalnega značaja,
- zdravstvene organizacije (velja samo za izvajanje programov športa za invalide in starejše)
- zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje programov LPŠ.
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6. člen
Izvajalci LPŠ v Občini izvajajo:
- prostočasne in tekmovalne programe za otroke in mladino,
- rekreativne programe na področjih športne rekreacije, planinarjenja, pohodništva in
taborništva,
- programe na področjih športa in športne rekreacije za invalide in starejše,
- športne programe v individualnih športnih panogah (aerobika, atletika, balinanje, judo, karate,
kick boxing, druge borilne veščine, kegljanje, škuljanje, kolesarjenje, konjeniški šport
(tekmovanja), lokostrelstvo, namizni tenis, plavanje, strelstvo, šah, gimnastika, športni ples,
športni ribolov (tekmovanja), twirling – mažorete, kotalkanje, rolkanje,
- športne programe v kolektivnih športnih panogah (nogomet, košarka, rokomet, odbojka, mali
nogomet, odbojka na mivki).
7. člen
Izvajalcem LPŠ v letu 2022 se na podlagi Javnega razpisa lahko sofinancira naslednja področja
športa:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- kakovostni šport
- vrhunski šport
- šport invalidov
- športna rekreacija
- šport starejših
- športne prireditve
- prevoz na športne prireditve izven občine.
Osnovni šoli Lucijana Bratuša Renče z vrtcem in POŠ Vogrsko z vrtcem se financiranje programov
LPŠ izvaja neposredno na podlagi najave programov LPŠ, za katere bi uveljavljali sofinanciranje v
tekočem letu, in sklepa župana.
I.
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Na lokalni ravni se sofinancirajo naslednji športni programi:
- Mali sonček in Zlati sonček,
- Ciciban planinec in Mladi planinec,
- Krpan,
- Naučimo se plavati,
- šolski športni programi,
- drugi celoletni programi izvajalcev LPŠ,
- občasni športni programi športnih društev (posebni projekti, tečaji, brezplačni športni
prostočasni programi, programi športnega počitniškega varstva,…), ki se ne nanašajo na
programe iz prvih petih alinej.
Izvajalci programov za predšolske in šolske otroke s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko
Mali sonček, Zlati sonček, Ciciban planinec, Mladi planinec, Krpan, Naučimo se plavati in šolski
športni programi so Vrtec pri Osnovni šoli Lucijana Bratuša Renče, Vrtec pri Podružnični osnovni šoli
Vogrsko, Osnovna šola Lucijana Bratuša Renče in Podružnična osnovna šola Vogrsko.
Izvajalci drugih programov za predšolske in šolske otroke ter mladino s stalnim prebivališčem v Občini
Renče-Vogrsko so športna društva in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
II.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
Na lokalni ravni se sofinancira naslednje športne programe, ki jih izvajajo športna društva in so
namenjeni sistematični pripravi na tekmovanja:
- Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
(kotalkanje, (športna) gimnastika, nogomet, košarka, borilne veščine).
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Izvajalci programov LPŠ na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, so športna društva s sedežem v Občini Renče-Vogrsko, ki izvajajo programe LPŠ in
ki imajo ustrezno prostorsko, kadrovsko in materialno osnovo za izvajanje vadbenega procesa.
Programi zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
III.
KAKOVOSTNI ŠPORT
Cilj sofinanciranja programov kakovostnega športa je zagotavljanje vadbe in udeležbe na tekmovanjih
posameznikom, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev
v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, ter omogočiti vadbo
vsem, ki s svojimi dosežki preraščajo zahteve rekreativnega udejstvovanja. Sofinancira se:
- uporabo športnih objektov za izvajanje celoletnih programov priprav in tekmovanj športnikov
in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev
statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih.
Izvajalci LPŠ na področju kakovostnega športa so športna društva.
IV.
VRHUNSKI ŠPORT
Cilj sofinanciranja je povečanje konkurenčnosti programov vrhunskega športa. Kot programe
vrhunskega športa se šteje priprave in tekmovanja vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje
vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni, ki imajo status mednarodnega, svetovnega ali
olimpijskega razreda v individualnih in kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so
kategorizirani vrhunski športniki. Kategorizirani športniki morajo biti vpisani v razvid kategoriziranih
športnikov pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Sofinancira se:
- celoletne športne programe.
Izvajalci LPŠ na področju vrhunskega športa so športna društva.
V primeru, da se v tekočem proračunskem letu na javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje
programov vrhunskega športa ne prijavi noben izvajalec LPŠ, se opredeljeni delež sredstev za
sofinanciranje programov vrhunskega športa lahko prenese na delež sredstev za programe športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. O tem prenosu odloči župan na
podlagi predloga Strokovne ocenjevalne komisije.
V.
ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov s stalnim prebivališčem v Občini RenčeVogrsko. Programi za invalide so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju,
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tudi tekmovanju invalidov v okviru zmožnosti za aktivno
športno udejstvovanje. Športniki invalidi predstavljajo enakovreden člen v okviru športnih aktivnosti,
zato jim je potrebno zagotoviti enake pogoje za vadbo in omogočiti kvalitetno športno udejstvovanje
znotraj splošne športne aktivnosti. Sofinancira se:
- celoletne športne programe.
Izvajalci programov LPŠ na področju športa invalidov so invalidska društva, društva upokojencev,
športna društva, ki imajo organizirano invalidsko sekcijo, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki
izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
VI.
ŠPORTNA REKREACIJA
Skladno z javnim interesom na področju vključevanja čim večjega števila občanov v športne
aktivnosti, ki so usmerjene v ohranjanje zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, tekmovanja, se iz
občinskega proračuna skladno z merili sofinancira:
- celoletne športno-rekreativne programe,
- celoletne športno-rekreativne programe, usmerjene v krepitev zdravja in dobrega počutja,
- občasne programe in posebne projekte.
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Izvajalci programov LPŠ na področju športne rekreacije so športna društva, društva, ki imajo
organizirano športno sekcijo in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
VII.
ŠPORT STAREJŠIH
V javnem interesu je zagotavljanje vsaj dve uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih dejavnosti
za starejše s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko, starejših od 65 let, in spodbujanje
medgeneracijskega sodelovanja skozi šport. Sofinancira se:
- celoletne športne programe skupinske gibalne vadbe starejših v objektih za šport v urbanih
okoljih in na površinah za šport v naravi,
- celoletne športne programe skupinske istočasne športne vadbe razširjene družine v objektih
za šport v urbanih okoljih in na površinah za šport v naravi.
Izvajalci programov LPŠ na področju športa starejših so društva upokojencev, športna društva, ki
imajo organizirane sekcije za starejše od 65 let, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje
za izvajanje teh programov.
VIII. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
V javnem interesu je zagotavljanje učinkovite in dostopne mreže kakovostnih športnih objektov in
površin za šport v naravi, s ciljem učinkovite izrabe mreže športnih objektov, njeno izpopolnjevanje
ter gospodarno ravnanje s temi objekti. Občina Renče-Vogrsko bo zagotavljala sofinanciranje
posodabljanja ter tekočega in investicijskega vzdrževanja obstoječih športnih objektov in površin.
Sredstva se zagotovijo na posebni proračunski postavki. Predlog določitve kritja stroškov uporabe
športnih objektov in površin ter način in obseg investicijskega vzdrževanja športnih objektov in
površin, na katerih se izvajajo programi LPŠ, pripravi Sosvet za šport najkasneje do konca septembra
2022.
Športni park na območju Občine Renče-Vogrsko obsega naslednje objekte:
- telovadnice v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče v Renčah in Bukovici,
- kotalkališče v Renčah,
- balinišče v Renčah,
- nogometno igrišče v Renčah,
- večnamenska dvorana v POŠ Vogrsko,
- večnamenski prostor v Zadružnem domu Vogrsko,
- zunanja igrišča pri Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče v Renčah in Bukovici ter
POŠ Vogrsko,
- škuljišča v Renčah (Arčoni), na Volčji Dragi pri jezeru in na Vogrskem pod Viaduktom.
Objekti in površine za šport so v lasti občine, razen škuljišča na zemljišču na Vogrskem pod
Viaduktom, ki je v lasti DARS, in škuljišča na zemljišču v Arčonih, ki je v zasebni lasti.
IX.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Dejavnosti se nanašajo na usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, s ciljem
povečati kakovost strokovnega kadra z vzpostavitvijo odgovornosti posameznih strokovnih kadrov pri
delu v športu. Občina ne sofinancira stroškov navedenih razvojnih dejavnosti.
X.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Občina Renče-Vogrsko sofinancira programe LPŠ, ki jih na območju Občine Renče-Vogrsko izvajajo:
- vrtci in šole,
- društva,
- zdravstvene organizacije,
- zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje programov LPŠ.
Za usmeritve in udejanjanje oz. uresničevanje ciljev na področju organiziranosti in sofinanciranja
programov LPŠ skrbijo predstavniki šole in društev v okviru Sosveta za šport. Sredstva za
sofinanciranje programov LPŠ izvajalcev iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka se
razdelijo preko javnega razpisa.
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XI.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
V javnem interesu je:
- zagotoviti pogoje za organizacijo in izvedbo športnih prireditev, ki imajo koristi za družbo in
čim manj negativnih vplivov na okolje,
- spodbujati organizacije in izvedbe velikih mednarodnih in drugih športnih prireditev, ki
upoštevajo trajnostne kriterije,
- organizacija projekta »Šport za vse« v sodelovanju z vsemi izvajalci športa, s poudarkom na
brezplačni udeležbi.
Večje športne prireditve pomenijo tudi promocijo športa, gospodarstva in turizma in so spodbuda za
razvoj in napredek športnih panog. Sredstva za sofinanciranje športnih prireditev se razdelijo preko
javnega razpisa. Projekt »Šport za vse« se financira s posebne proračunske postavke.
Izvajalci LPŠ na tem področju so:
- športna društva, ki izvajajo programe LPŠ,
- različne druge (nešportne) organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje oz. organiziranje
večjih športnih prireditev tekmovalnega značaja, (npr. kinološka, ribiška, konjeniška,
upokojenska, vetranska,…, društva).
XII.
PREVOZ NA ŠPORTNE PRIREDITVE IZVEN OBČINE
Sofinanciranje prevozov na športne prireditve izven občine pomeni še večjo promocijo športnih
društev in s tem tudi spodbudo za razvoj in napredek športnih panog na področju kakovostnega in
vrhunskega športa otrok. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa. Občina sofinancira stroške
prevozov na športne (tekmovalne) prireditve izven občine preko javnega razpisa v tekočem
proračunskem letu. Športna društva imajo pravico kandidirati za ta sredstva, če je v njihove programe
vključenih najmanj 20 šoloobveznih otrok.
XIII.

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LPŠ V LETU 2022

8. člen
Razpoložljiva proračunska sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa, na katerega se lahko
prijavljajo izvajalci iz 5. člena tega LPŠ. Predloženi programi na javnem razpisu so podlaga
za ustrezno vrednotenje in spremljanje izvajanja programov, ki jih sofinancira Občina.
Stroški prehrane in brezalkoholne pijače tekmovalcev na tekmi, organizirani na območju Občine, se
krijejo skladno z razpisnimi pogoji. Ostali stroški prehrane, pijače, pogostitev, plač, formalnega
izobraževanja izvajalcev programov, potovanj, izletov, letovanj, prenočevanj, obdarovanj članov in
udeležencev, letne skupščine in drugih sej društev ter nakup opreme ne bodo kriti iz dodeljenih
razpisnih sredstev.
Pri vrednotenju programov se bo upoštevalo število članov s stalnim prebivališčem v Občini RenčeVogrsko s plačano članarino, razen pri vrednotenju programov »Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport«, »Kakovostni šport« in »Vrhunski šport«), pri katerih se
upošteva število članov s plačano članarino. Vsak udeleženec programov LPŠ posameznih
prijaviteljev se pri vrednotenju posamičnih programov upošteva samo enkrat.
Iz proračuna Občine Renče-Vogrsko za proračunsko leto 2022 se v okviru postavke 1805 – Šport in
prostočasne aktivnosti za izvajanje programov iz LPŠ po javnem razpisu ter druge programe na
področju športa zagotovijo sredstva v ocenjeni višini do 94.000,00 EUR za:
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
Sofinanciranje programov športnih društev
Večje športne prireditve
Sofinanciranje prevozov na športne prireditve
Sofinanciranje športa v vrtcih in šolah
Vzdrževanje športnih objektov
Šport za vse
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Skupaj
Delež proračunskih sredstev, namenjen za sofinanciranje programov
športa po področjih LPŠ (70.000,00 EUR) – javni razpis
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija
Šport invalidov
Šport starejših
SKUPAJ

94.000
ODSTOTKI
16,55
49,56
11,64
9,46
6,79
1,00
5,00
100

9. člen
Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v šolskih športnih objektih, imajo
prednost pred vsemi drugimi izvajalci letnega programa.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
Športnim društvom, ki izvajajo programe LPŠ, so športni objekti dostopni pod enakimi pogoji. Športna
društva, ki izvajajo programe LPŠ, imajo prednost pri uporabi javnih športnih objektov pred drugimi
izvajalci.
10. člen
Nadzor nad porabo javnih sredstev, pridobljenih v okviru javnega razpisa ter vsebino izvedenih
programov, vrši občinska uprava.
11. člen
Na osnovi sprejetega LPŠ v Občini Renče-Vogrsko za leto 2022 bo objavljen javni razpis za
sofinanciranje programov LPŠ. Prijavljeni programi se vrednotijo v skladu z veljavnimi Merili za
vrednotenje in izbor programov LPŠ.
12. člen
LPŠ za leto 2022 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-1/2022-1
Bukovica, 15. 3. 2022

Tarik Žigon, l. r.
Župan

Na podlagi 4. in 10. člena Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem
glasilu, št 3/08 in 11/17) in predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 23. redni seji dne 15. 3. 2022 sprejel naslednji
SKLEP
o podelitvi občinskega priznanja v letu 2022
1. člen
Občina Renče-Vogrsko podeli Plaketo Občine Renče-Vogrsko za večletne izjemne uspehe oz.
vrhunske dosežke na posameznih področjih družbenih dejavnosti Eriku Breščaku.
2. člen
Priznanje Občine Renče-Vogrsko se podeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine RenčeVogrsko v letu 2022.
Ta sklep velja takoj.

3. člen

Številka: 00701-2/2022-1
Datum: 15. 3. 2022
________________________________________________
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Na podlagi 4. in 10. člena Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem
glasilu, št 3/08 in 11/17) in predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 23. redni seji dne 15. 3. 2022 sprejel naslednji
SKLEP
o podelitvi občinskega priznanja v letu 2022

1. člen

Občina Renče-Vogrsko podeli Plaketo Občine Renče-Vogrsko za večletne izjemne uspehe oz.
vrhunske dosežke na posameznih področjih družbenih dejavnosti Davorinu Martinu Arčonu.
2. člen
Priznanje Občine Renče-Vogrsko se podeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine RenčeVogrsko v letu 2022.
Ta sklep velja takoj.

3. člen

Številka: 00701-3/2022-1
Datum: 15. 3. 2022

Tarik Žigon, l. r.
Župan

Na podlagi 5. in 10. člena Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem
glasilu, št 3/08 in 11/17) in predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 23. redni seji dne 15. 3. 2022 sprejel naslednji
SKLEP
o podelitvi občinskega priznanja v letu 2022

1. člen

Občina Renče-Vogrsko podeli Izredno nagrado Občine Renče-Vogrsko Nogometnemu društvu
Renče.
2. člen
Priznanje Občine Renče-Vogrsko se podeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine RenčeVogrsko v letu 2022.
Ta sklep velja takoj.

3. člen

Številka: 00701-4/2022-1
Datum: 15. 3. 2022

Tarik Žigon, l. r.
Župan

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) 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 23. redni seji dne 15. 3. 2022 sprejel
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobrega
1. člen
Ukine se status javnega dobrega na naslednjih nepremičninah:
________________________________________________
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-

k.o. 2319 Bukovica s parc. št.: 275/6, 334/1, 606/1, 607/1, 609/10, 610/2, 610/8, 613/1, 613/2,
614/4, 615/13, 617/5, 618/6, 639, 649/1, 652/3, 653, 673;
k.o. 2314 Vogrsko s parc. št.: 1107/3, 1111/1, 1118/1, 1119/10, 1119/3, 1119/4, 1121, 1123/1,
1124, 1129/14, 1129/15, 1129/3, 1129/5, 1130/1, 1130/7, 1130/8, 1132/11, 1136/1, 1137/2,
1137/3, 1174, 1296/1, 1299/1, 1352, 1585, 1586, 1594, 1629, 643/1.

2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena postanejo last Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja
Draga, matična številka: 2203553000.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu Občine RenčeVogrsko.
Št.: 00701-5/2022-1
Bukovica: 15. 3. 2022

Tarik Žigon, l. r.
Župan

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) 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 23. redni seji dne 15. 3. 2022 sprejel
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobrega
1. člen
Ukine se status javnega dobrega na nepremičnini s parcelno številko 1110/2 k.o. 2314 Vogrsko, ki
postane last Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, matična številka: 2203553000.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu Občine RenčeVogrsko.
Št.: 00701-6/2022-1
Bukovica: 15. 3. 2022

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) in drugega odstavka 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine RenčeVogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 3/2012 in 1/2018) je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 23. redni seji dne 15. 3. 2022 sprejel
Poslovnik o spremembah in dopolnitvah
Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št.
3/2012 in 1/2018) se v 13. členu v tretjem odstavku v peti alinei pred besedo »predlagati« doda
besedilo »komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
2. člen
V 16. členu se v drugem odstavku vejica nadomesti s piko in črta besedilo «vendar ne za obdobje
daljše od dveh mesecev.«.
V tretjem odstavku se v tretjem stavku beseda »pet« nadomesti z besedo »deset«.
________________________________________________
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3. člen
V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Župan sklicuje seje sveta v skladu s časovnim planom dela sveta, po potrebi, na podlagi sklepa
sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom občine.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Časovni plan dela sveta iz prejšnjega odstavka predlaga župan, ki ga svet sprejme na zadnji seji
sveta koledarskega leta.«.
4. člen
V 21. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Vabilo in gradivo se pošlje po elektronski pošti, po pošti v fizični obliki pa, če tako s pisno izjavo
naroči prejemnik ali če občinska uprava ne razpolaga z elektronskim naslovom prejemnika.«.
5. člen
V 27. členu se v drugem odstavku v prvem stavku črta besedilo «osebnim telefonskim glasovanjem
ali«.
V četrtem odstavku se za besedo »večina« doda besedo »opredeljenih«.
6. člen
V 33. členu se v tretjem odstavku besedo »deset« nadomesti s številom »15«, v tretjem stavku pa
število »15« nadomesti s številom »20«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če je bilo osebi, ki sodeluje v razpravi ne seji sveta postavljeno vprašanje ali je bila osebno
imenovana ima pravico, da na vprašanje odgovori.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
7. člen
V 37. členu se v petem odstavku beseda »dvanajsti« nadomesti s številom »16.«.
8. člen
V 61. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku besedilo »enega tedna« nadomesti z besedilom
»šest delovnih dni«.
9. člen
V 62. členu se v četrtem odstavku v prvem stavku besedilo »enega tedna« nadomesti z besedilom
»šest delovnih dni«.
10. člen
V 63. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku besedilo »enega tedna« nadomesti z besedilom
»šest delovnih dni«.
11. člen
V 64. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku besedilo »enega tedna« nadomesti z besedilom
»šest delovnih dni«.
12. člen
V 65. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku besedilo »enega tedna« nadomesti z besedilom
»šest delovnih dni«.
68. člen se črta.

13. člen
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14. člen
V 70. členu se v prvem odstavku za besedo »telesa« doda besedilo »oziroma ob njegovi odsotnosti
namestnik predsednika«.
15. člen
V 89. členu se v tretjem odstavku število »20.« nadomesti s številom »21.«.
16. člen
V 93. členu se v prvem stavku beseda »pet« nadomesti z besedo »tri«.
Doda se nov drugi stavek, ki se glasi:
»Z vloženimi amandmaji se seznanijo člani sveta«.
Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.
17. člen
V 109. členu se v drugem odstavku doda nov četrti stavek, ki se glasi:
»Če predlog ne vsebuje obrazložitve iz prejšnjega stavka, ga komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja vrne predlagatelju v dopolnitev.«
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
18. člen
V 110. členu se v drugem odstavku v prvem stavku za besedo »tudi« doda beseda »podžupan«.
19. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00701-7/2022-1
Datum: 15. 3. 2022

Tarik Žigon, l. r.
Župan

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06
– uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in 41. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko
(Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) izdajam naslednji
SKLEP
o razrešitvi članov štaba Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
1. člen
Iz štaba Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko se razrešijo:
• Vasja Mozetič – poveljnik PGD Renče-Vogrsko,
• Erik Komel – predstavnik Policije,
• Jernej Furlan-svetovalec za prvo pomoč,
• Tomaž Arčon-svetovalec za geološke zadeve,
• Tomaž Stres-svetovalec za zveze,
• Valentin Beltram – svetovalec za porušene objekte in infrastrukturo,
• Janja Lipušček – svetovalec za radiobiološko in kemijsko zaščito,
• Vilijem Košuta-član štaba,
• Bogdan Sošnja – svetovalec za požarno varnost,
________________________________________________
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•
•
•

Alan Rijavec-poverjenik za KS Renče,
Denis Plahuta-poverjenik za KS Bukovica-Volčja Draga,
Boris Živec-namestnik poverjenika za KS Vogrsko.

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00705-5/2022-1
Datum: 16. 2. 2022

Tarik Žigon, l. r.
Župan

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06
– uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in 41. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko
(Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) izdajam naslednji
SKLEP
o imenovanju članov štaba Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
1. člen
V štab Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko se imenuje:
• Vasja Mozetič - poveljnik PGD Renče-Vogrsko,
• Erik Komel - predstavnik Policije,
• Tai Žnidarčič - vodja ekipe za prvo pomoč,
• Valentin Beltram - svetovalec za porušene objekte in infrastrukturo,
• Janja Lipušček - svetovalec za radiobiološko in kemijsko zaščito,
• Vilijem Košuta - član štaba za tehnično vzdrževanje,
• Tomaž Arčon - svetovalec za geološke zadeve,
• Tomaž Stres - vodja ekipe za podporo,
• Ivan Gregorič- svetovalec za poplave,
• Igor Frančeškin - svetovalec za zveze,
• Erik Kristančič - vodja tehnične ekipe,
• Jože Fabjan - vodja ekipe konjenikov,
• Alan Rijavec - poverjenik za KS Renče,
• Denis Plahuta - poverjenik za KS Bukovica-Volčja Draga,
• Boris Živec - poverjenik za KS Vogrsko.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00705-6/2022-1
Datum: 16. 2. 2022
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Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 -ZZLPPO,
127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), 5. in 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17,
78/19, 49/20 - ZIUZEOP), 40. člena Odloka o odvodnjavanju in čiščenju odpadnih voda Občine RenčeVogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko št. 9/2008) 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 RenčeVogrsko na svoji 23. redni seji, dne 15. 3. 2022 sprejel naslednji
SKLEP
1. člen
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko potrdi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, februar 2022, predlagal izvajalec gospodarske javne službe VODOVODI IN
KANALIZACIJA NOVA GORICA d. d..
2. člen
Cena storitve gospodarske javne službe brez DDV znaša za storitve v zvezi z greznicami in MKČN –
0,5779 EUR/m3.
Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za dejavnost v zvezi z greznicami in MKČN (brez DDV)
je:
Faktor
omrežnine

1
3
10
15
30
50
100
200

Velikost vodomera
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Cena v evrih
na priključek na mesec
Storitve greznic
in MKČN
3,1053
9,3159
31,0530
46,5795
93,1590
155,2650
310,5300
621,0600

3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu, uporablja pa se
od 1. 4. 2022 dalje.
Številka: 00701-8/2022-1
Bukovica, 15. 3. 2022
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Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP3 in 20/22 – odl. US) 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 23. redni seji dne,
15. 3. 2022 sprejel
SKLEP
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Nepremičnine katastrska občina 2314-Vogrsko parcela 1121, katastrska občina: 2320-Prvačina
parcela št. 1705, katastrska občina: 2319-Bukovica parcele št. 608/1, 608/3, 608/4, 609/2 in 609/3
postanejo last Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, matična številka:
2203553000, brez javnopravnih omejitev.
2. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah katastrska občina: 2314-Vogrsko parcela 1121,
katastrska občina: 2319-Bukovica parcele št. 608/1, 608/3, 608/4, 609/2 in 609/3, katastrska občina:
2320-Prvačina parcela št. 1518/8, 1705, katastrska občina: 2321-Gradišče parcela št. 554/4,
katastrska občina: 2322-Renče parcele 583/61, 2243/3, 2246/3, 2249/18, 2251/27, 2251/28, 2251/29,
2251/30, 2251/31, 2251/32), 2473, 2650, 2761 in 2782/1.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu Občine RenčeVogrsko.
Št.: 00701-9/2022-1
Bukovica: 15. 3. 2022

Tarik Žigon, l. r.
Župan

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09,
80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17
– ZUreP-2) ter 39. člena Statuta Občine Renče–Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo,
88/15 in 14/18) župan Občine Renče–Vogrsko objavlja

JAVNO NAZNANILO
o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1
Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (OPN) in pogojev udeležbe
1. člen
Župan Občine Renče–Vogrsko naznanja drugo javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko, ki ga je pod št. 784-20 izdelala družba Studio 3
d.o.o. Ajdovščina.
2. člen
Gradivo iz prve točke bo od 31. 3. 2022 do vključno 3. 5. 2022 javno razgrnjeno na spletni strani Občine
Renče–Vogrsko: www.rence-vogrsko.si in v natisnjeni obliki v prostorih Občine Renče–Vogrsko, Bukovica 43,
5293 Volčja Draga.
3. člen
(1) Prva javna obravnava, ki bo zavzemala območje Krajevne skupnosti Vogrsko, bo izvedena v torek,
19. 4. 2022, ob 17.00 uri, v dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici. Prijava udeležbe je
obvezna na obrazcu z naslednje strani.
(2) Druga javna obravnava, ki bo zavzemala območje Krajevne skupnosti Renče, bo izvedena v sredo,
20. 4. 2022, ob 17.00 uri, v dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici. Prijava udeležbe je
obvezna na obrazcu z naslednje strani.
(3) Tretja javna obravnava, ki bo zavzemala območje Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga, bo
izvedena v četrtek, 21. 4. 2022, ob 17.00 uri, v dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici.
Prijava udeležbe je obvezna na obrazcu z naslednje strani.
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(4) Število prostih mest v dvorani Angela Mlečnika je omejeno na 100 sedežev, zato je obvezna pravočasna
predhodna pisna prijava udeležbe. Prijave se zbira po vrstnem redu do zapolnitve mest. V kolikor bi v
določenem terminu zmanjkalo prostih mest, bodo interesenti napoteni na naslednji termin.
(5) Zaradi omejenega števila mest v dvorani Angela Mlečnika naj se javne obravnave udeleži samo en član
gospodinjstva. Prijavo udeležbe se izvrši z izpolnitvijo in podpisom priloženega obrazca, ki se ga posreduje
Občini Renče–Vogrsko najkasneje do petka, 15. aprila 2022. Obrazec posredujte na enega izmed dveh
načinov: ali skeniranega v elektronski obliki na urbanist@rence-vogrsko.si ali v fizični obliki na naslov
Občine Renče–Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
(6) Obiskovalci se javne obravnave udeležijo na lastno odgovornost ob zavedanju tveganja, ki ga s tem
prevzamejo. Obiskovalci javne obravnave se zavezujejo k vzdrževanju medosebne razdalje vsaj 1,5 metra,
pravilnemu nošenju maske, higieni rok in higieni kašlja. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov je
odgovoren vsak posameznik.
(7) Obiskovalci morajo ves čas javne obravnave obvezno na obrazu nositi bodisi zaščitno kirurško masko bodisi
masko tipa FFP2. Osebi, ki teh pogojev ne izpolnjuje, udeležba na javni obravnavi ne bo dovoljena.
(8) Javne obravnave se naj obiskovalci udeležijo samo, če so zdravi, brez naslednjih simptomov in znakov:
povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje,
glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa,
neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
(9) Morebitne spremembe iz tega člena, ki bi lahko vplivale na potek oziroma izvedbo javnih obravnav, bodo
objavljene na povezavi: https://www.rence-vogrsko.si/opn/ .
4. člen
(1) Javnost ima v času javne razgrnitve, od 31. 3. 2022 do vključno 3. 5. 2022, možnost dajati pripombe in
predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda na elektronski naslov: info@rencevogrsko.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navede ključne besede "sdOPN1 - pripombe".
(2) Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov
dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem
spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihova imena in priimke ali druge osebne podatke, morajo
to posebej navesti.

Številka: 35000-2/2020-116
Bukovica, 15. 3. 2022

Tarik Žigon l. r.
Župan

______________________________________________________________________
Prijava udeležbe na javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega
prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (vpišite z velikimi tiskanimi črkami)
Ime in priimek
Telefonska številka
Elektronski naslov
Datum javne obravnave, ki se je želim udeležiti
Izjava vlagatelja: podpisani dajem Občini Renče–Vogrsko soglasje, da obdeluje moje osebne podatke,
navedene na prijavnici za udeležbo na javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1
Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko. Občinski urad Občine Renče–Vogrsko, Bukovica43,
5293 Volčja Draga, matična številka 2203553, bo v skladu z določili zakona, ki varuje osebne podatke, varoval
zbirko osebnih podatkov interesentov za udeležbo in jo uporabljal zgolj za namen vodenja evidence
udeležencev javnih obravnav v postopku sprejemanja dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1
Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko. V zbirki se uporablja ime, priimek, telefonska številka
in elektronski naslov interesentov. Zbirko se uporablja v obdobju do sprejetja tega prostorskega akta. Interesent
ima možnost preklica tega soglasja.
Datum___________________

Podpis_________________________

________________________________________________
Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 3/22, 24. 3. 2022
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