Občinski list
(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/08)

OBČINA
RENČE – VOGRSKO

URADNE

OBJAVE

20. marec 2008

POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov in investicij v
kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008:
V javnem razpisu za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu v Občini RenčeVogrsko za leto 2008 je prišlo do tiskarske napake in sicer v točki 11.A.1. Pravilno se točka
11.A.1 Urejanje kmetijskih zemljišč glasi:
»11.A.1 Urejanje kmetijskih zemljišč
Cilj ukrepa je sofinanciranje na novo ureditev kmetijskih zemljišč za izboljšanje in
preusmeritev proizvodnje.
Upravičeni stroški: zemeljska dela, analize zemlje v sklopu celovitega urejanja kmetijskih
zemljišč, založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito proti toči in dežju, zaščitna ograja za
divjad, stroški sadik, zatravljenja in drugi stroški vezani na urejanje zemljišč, nakup kmetijskih
zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča
sestavni del celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni
začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali
dolgoročna zakupna pogodba, kopija overjene kupoprodajne pogodbe, predračun.
Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti investicije brez DDV.«
Za napako se opravičujemo.
ŽUPAN
Aleš Bucik l. r.

Številka: 33002-3/2008-2
Bukovica, 17. 3. 2008

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) in 218. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 111/05 – odl.US,
120/06 – odl. US in 126/07) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 12. seji, dne 18. 3.
2008, sprejel naslednji

ODLOK
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
NA OBMOČJU OBČINE RENČE-VOGRSKO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Renče-Vogrsko (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen

Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki so v prostorskih
aktih Občine Renče-Vogrsko po svoji namembnosti opredeljena kot poselitvena območja.
3. člen
Zazidana stavbna zemljišča so tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena
oziroma se gradi katera koli vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt
gospodarske javne infrastrukture.
4. člen
Nezazidana stavbna zemljišča, za katere se plačuje nadomestilo, so tiste zemljiške parcele,
za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja
stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in
otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture ter če
je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak, odstranjevanje
odpadkov in dostop na javno cesto.
Šteje se, da je za nezazidana stavbna zemljišča zagotovljena oskrba s pitno vodo in
energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, če je za
območje, na katerem ležijo, sprejet državni oziroma občinski lokacijski načrt ali državni
prostorski načrt oziroma občinski podrobni prostorski načrt. Če je za območje na katerem
ležijo ta zemljišča sprejet občinski prostorski načrt (OPN), se šteje, da je za njih zagotovljena
oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov, če imajo
takšna zemljišča urejen dostop do javnega cestnega omrežja, za njih pa je tudi možno izvesti
priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno
kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
Za nezazidana stavbna zemljišča, za katere se plačuje nadomestilo se štejejo tudi zemljiške
parcele, za katere je z lokacijskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom
(OPPN) določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin:
- če je z lokacijskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom določeno,
da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za
gradnjo;
- če je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, vendar se z izkoriščanjem
na njih še ni začelo;
- če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je z lokacijskim načrtom ali občinskim
podrobnim prostorskim načrtom določeno, de se po opustitvi izkoriščanja izvede
sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje oziroma da se na njih uredijo kmetijska
zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.
5. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so lastniki, najemniki ali uporabniki stavb oziroma lastniki
ali upravljavci gradbenih inženirskih objektov ter lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč.
V primeru solastništva nepremičnine plačuje nadomestilo tisti od solastnikov, ki nepremičnino
uporablja oziroma tisti, za katerega se solastniki dogovorijo, da bo nadomestilo plačeval.
II. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
6. člen
Nadomestila se ne plačuje v primerih, ki jih določa zakon.
Začasno so plačevanja nadomestila lahko oproščeni:
- socialno ogrožene osebe;
- osebe, ki so vlagale v gradnjo komunalnih naprav skupnega pomena na način:
a) da so investitorji stanovanjskega objekta s svojim lastnim delom sodelovali pri
organizirani izgradnji primarnih ali sekundarnih komunalnih objektov in naprav ter
drugih infrastrukturnih objektov v krajevnih skupnostih ali stanovanjskih zadrugah;
b) da so investitorji stanovanjskega objekta s samoprispevkom ali katero drugo
obliko sofinanciranja sodelovali pri organizirani izgradnji primarnih ali sekundarnih

-

komunalnih objektov in naprav ter drugih infrastrukturnih objektov v krajevnih
skupnostih ali stanovanjskih zadrugah;
c) da so investitorji stanovanjskega objekta plačali komunalni prispevek občini;
oškodovanci v elementarnih nesrečah in
osebe, ki so kupile ali zgradile stanovanje ali poslovni prostor v primeru, da so bili v
kupnini ali stroških za to gradnjo zajeti tudi stroški za komunalno ureditev zemljišča.

Oprostitev plačila nadomestila traja največ do 5 (pet) let.
7. člen
Pravico do oprostitve plačevanja nadomestila zavezanci uveljavljajo z zahtevkom na Občino
Renče-Vogrsko, kamor dostavijo poleg vloge tudi dokazila o upravičenosti do oprostitve
plačevanja nadomestila.
O oprostitvi plačila nadomestila odloča župan Občine Renče-Vogrsko na predlog občinske
službe, pristojne za urejanje stavbnih zemljišč.
III. ODMERA NADOMESTILA
8. člen
Osnova za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je koristna površina stavb,
osnova za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče pa je površina zemljiške
parcele.
Površino stavb se določi na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali z izmero
površine prostorov v stavbi po pravilih, ki veljajo za izdelavo projekta etažne lastnine.
Površina stanovanjske stavbe, kateri ni možno določiti koristno površino na podlagi projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, je vsota vseh koristnih (neto) površin prostorov te
stavbe.
V koristno površino stanovanjskih stavb iz prejšnjega odstavka se šteje površina bivalnih
prostorov in polovica površin ostalih prostorov v skladu s prijavljenim popisom stavb in
nepremičnin iz leta 2007.
V površino stanovanjskih stavb se ne šteje površin odprtih balkonov, odprtih teras,
nadstreškov, zunanjih stopnic, podstrešij in kleti.
V primeru, da je stavba v lasti etažnih lastnikov, se površina določi na podlagi projekta
etažne lastnine.
9. člen
V osnovo za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se štejejo tudi površine v
zunanji ureditvi stavb, ki so programsko povezane z dejavnostjo v stavbah in niso
prometnega značaja. Pri določitvi prirejenih velikosti takšnih površin se uporabljajo naslednji
faktorji:
- gostinske terase in plesišča: 0,4
- površine za kampiranje: 0,2
- odkrita skladišča: 0,7
- odlagališča mineralnih surovin: 0,2
- delovna dvorišča: 0,4
- odkrite razstavno-prodajne površine: 0,8
- zunanji prostor bencinskih servisov: 1,0
10. člen
Mesečna višina nadomestila je odvisna od velikosti koristne površine stavbe v m2, stopnje
obremenitve zaradi namembnosti stavbe, ki je izražena v določenem številu točk in vrednosti
točke.
11. člen
Posamezne dejavnosti so obremenjene z naslednjim številom točk:

NAMEMBNOST
A. Stanovanjska:
- za stalno in občasno bivanje
- nenaseljeni-zapuščeni objekti
B. Nestanovanjska:
1. Kmetijstvo in gozdarstvo
2. Pridobivanje rudnin, industrija in proizvodna obrt
(pod šiframi iz SKD: A, B, C, D, F)
- objekti za proizvodnjo
- objekti za upravo (lokacijsko ločeni)
3. Trgovina in nekatere poslovne dejavnosti:
- trgovina na debela (G/51), skladiščenje (I/63.1)
posredništvo (K/70, K/71)
- trgovina na drobno pretežno z živili (G/52.11)
- ostala trgovina na drobno(G/50.5, G/52/1)
- trgovina v kioskih
- lekarne
- trgovina z motornimi vozili (G/50.1, G/50.3, G/50.4)
4. Obrtne storitve:
- servisna dejavnost (G/50.2, G/50.7)
- osebne storitve (O/93.0)
- druge storitve (K/74.7, K/74.81)
5. Intelektualne storitve:
- odvetništvo, notariat (K/74.11)
- zasebne zdravstvene storitve (N/85.143)
- druge storitve (računalniške (K/72, računovodske (K/74/12,
projektantske K/74.13, raziskovalne K/74.14, prevajalske,
izobraževalne, s področja reklame, s področja informiranja…)
6. Gostinske:
- hotelska dejavnost (H/558.1)
- gostinske storitve prehrane (H/55.3)
- točenje pijač (H/55.4)
- storitve kmečkega turizma (H/55.5)
- storitve v menzah (H/55.5)
7. Zabaviščna dejavnost:
- v disko lokalih in plesiščih (H/55.402)
- prirejanje iger na srečo (O/92.71)
- drugod (kino, cirkus… O/92.3)
- radijska in televizijska dejavnost (O/92.2)
8. Finančno posredništvo:
- dejavnost bank, zavarovalnic, menjalnic (J/65, J/66, J/67)
9. Promet:
- kopenski in drugi (I/60.1, I/60.2)
- storitve potovalnih agencij (I/63.3)
- poštne in TK storitve (I/64)
10. Dejavnost javnih zavodov-vzgoja, šolstvo, varstvo, zdravstvo,
kultura, šport, znanost (M, N, O/92.5, O/92/6, K/73)
11. Dejavnost državnih organov-uprava, sodstvo, policija, carina, vojska,
zbornice, socialno zavarovanje, gasilstvo (L)
12. Dejavnost združenj, društev, sindikatov, političnih strank
C. Nezazidana stavbna zemljišča
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12. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Renče-Vogrsko za leto 2008
znaša 0,004123 EUR.
Vrednost točke za izračun nadomestila za vsako naslednje leto se določi tako, da se veljavna
vrednost točke valorizira z indeksom povečanja cen življenjskih potrebščin za obdobje prvih

9 mesecev tekočega leta.
Vsakoletno vrednost točke določi Občinski svet s posebnim sklepom.
13. člen
Občinska služba pristojna za urejanje stavbnih zemljišč določa na podlagi uradnih podatkov
osnovo in stopnjo obremenitve posameznih zavezancev, pristojni davčni urad pa z odločbo
odmeri zavezancem višino nadomestila.
IV. DOLŽNOSTI ZAVEZANCEV
14. člen
Zavezanci so dolžni službi za urejanje stavbnih zemljišč Občine Renče-Vogrsko na njen
poziv sporočiti podatke, na podlage katerih se ugotavlja osnovo in stopnjo obremenitve za
izračun nadomestila.
Zavezanci so tudi dolžni sporočiti vsako spremembo površine stavbe ali njene namembnosti
ter spremembo lastniškega stanja na nepremičnini, ki je obremenjena z nadomestilom, v
roku enega meseca po nastanku spremembe.
V primeru, da zavezanec občinski službi za urejanje stavbnih zemljišč ne sporoči podatkov,
ki vplivajo na izračun nadomestila v določenem roku, se pri odmeri nadomestila upoštevajo
podatki iz razpoložljivih uradnih evidenc.
15. člen
Spremembo obveznosti plačevanja nadomestila se uveljavlja od prvega dne v naslednjem
mesecu po tem, ko je sprememba nastala.
V. DOLŽNOSTI OBČINSKE SLUŽBE IN DAVČNEGA ORGANA
16. člen
Občinska služba za urejanje stavbnih zemljišč je dolžna vzpostaviti evidenco podatkov, na
podlagi katerih se ugotavlja in določa osnovo in stopnjo obremenitve.
17. člen
Pristojni davčni organ je dolžan izvajati tudi izterjavo zapadlih obveznosti v zvezi z odmero
nadomestila.
18. člen
Nadomestilo je prihodek proračuna Občine Renče-Vogrsko in se v proračunu vidi na posebni
postavki.
VI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Inšpekcijski in strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska inšpekcijska
služba in nadzorna služba Občine Renče-Vogrsko.
20. člen
Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik,
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika pa z globo 400,00 EUR, če ne
prijavi nastanka ali spremembe podatkov, ki vplivajo na izračun nadomestila, oziroma je v
prijavi navedel lažne podatke.
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Odmera nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se zavezancem opravi po sprejetju
Občinskega prostorskega načrta (OPN).
22. člen

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem listu.
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Številka: 00701-9/2008-1
Bukovica, 18. marca 2008

Na podlagi 9., 14. in 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1), Pravilnika o sofinanciranju programov kulturno turističnih
društev v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v Občinskem listu, št. 5-6/2007), Odloka o
proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2008 (Uradne objave v Občinskem listu, št.
1/2008) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko na 12. redni seji dne 18. 3. 2008 sprejel

LETNI PLAN KULTURE
V OBČINI RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2008
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje
kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo
temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerim se uresničuje kulturni razvoj lokalne
skupnosti.
2. člen
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na
področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih,
vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih medijev na področju
založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
3. člen
Letni plan kulture Občine Renče-Vogrsko je skupaj s Pravilnikom o sofinanciranju programov
kulturno turističnih društev v občini Renče-Vogrsko in sprejetim proračunom občine za leto
2008 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, programe in projekte. Javni
interes za kulturo se udejanja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in projektov za leto 2008 in letnih programov javnih zavodov.
4. člen
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z
vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture (investicije, vzdrževanje, kulturna
dediščina).
II. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA KULTURE
5. člen
Izvajalci letnega programa kulture so:
- kulturna in turistična društva;
- druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;
- zveze kulturnih društev;
- Goriška knjižnica Franceta Bevka;
- Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti;
- Goriški muzej;
- javni in zasebni zavodi s področja kulture (Kulturni dom Nova Gorica, Glasbena šola
Nova Gorica, gledališče…);
- javni in zasebni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in področja neprofitnih
dejavnosti, ki izvajajo tudi kulturno dejavnost;
- posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev
javnih kulturnih projektov pri Ministrstvu za kulturo;

-

gospodarske organizacije, neprofitne organizacije in druge pravne osebe na področju
kulture in umetnosti.

III. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2008 IZVAJALI V JAVNEM INTERESU
6. člen
Programi, ki se bodo v Občini Renče-Vogrsko izvajali v javnem interesu, so:
- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti;
- spodbujanje ljubiteljske kulture;
- knjižnična dejavnost;
- prireditvena dejavnost;
- muzejska dejavnost;
- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena;
- izdajanje promocijskega materiala (prospekt, brošura, videokaseta, razglednice ipd.);
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma;
- akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanja okolja;
- organizacija turističnih in kulturnih prireditev lokalnega in širšega pomena;
- aktivnosti za zagotavljanje podmladka na področju kulture in turizma;
- izvajanje projektov, ki povezujejo več kulturno turističnih društev in drugih turističnih
organizacij;
- javna infrastruktura s področja kulture;
- nepredvideni programi.
Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti
Tudi v letu 2008 je v javnem interesu občine, da podpre različne kulturne projekte:
ustvarjalne delavnice, tečaje, kolonije, natečaje za kulturne ustvarjalce, prireditve,
predstave... Občina bo projekte finančno podprla preko javnega razpisa. Občina bo podprla
projekte z namenom pomoči pri ustvarjanju in predstavitvi njihovih del javnosti.
Spodbujanje ljubiteljske kulture
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine imajo
društva. Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri
uresničuje v kulturnih in turističnih društvih. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost
vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne
dejavnosti tistih drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost.
Sredstva se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov kulturno turističnih društev v Občini Renče-Vogrsko ter merili za vrednotenje
programov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulturnih in
turističnih dejavnosti.
Knjižnična dejavnost
Občina bo knjižnično dejavnost podpirala in sofinancirala v skladu s predpisi Zakona o
knjižničarstvu. V skladu z Zakonom bo zagotavljala sofinanciranje dejavnosti in materialnih
stroškov Goriške knjižnice Franceta Bevka in Podružnice Renče v višini predpisanih
finančnih deležev in obveznosti.
Prireditvena dejavnost in organizacija turističnih in kulturnih prireditev lokalnega in
širšega pomena
V javnem interesu občine je, da se na območju občine izvaja čim več predstav in tako
zagotovi boljšo dostopnost kulturnih dobrin občanom.
Kot prireditve javnega pomena se opredeli prireditve, ki se izvajajo v obliki koncertov, plesnih
predstav, gledaliških predstav, pevskih nastopov in nastopov pevskih zborov, literarnih
večerov …
Prireditve v Občini bodo ob posebnih priložnostih v skladu z dogovori in pogodbami izvajali
izvajalci iz 5. člena tega letnega plana.
Muzejska dejavnost
Muzejsko dejavnost v Občini Renče-Vogrsko izvaja Goriški muzej v skladu z medsebojnim
letnim dogovorom.
Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
Občina bo promocijske in informativne aktivnosti lokalnega in širšega pomena izvajala
predvsem preko Občinskega lista Občine Renče-Vogrsko in Uradnih objav Občine RenčeVogrsko.

Izdajanje promocijskega materiala
Akcije izdajanja promocijskega materiala se bodo realizirale v obliki izdajanja prospektov,
brošur, audio in videokaset, razglednic… Promocijski material občine bo izdajala občina v
sodelovanju s kulturno-turističnimi društvi.
Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma
Spodbujanje se bo izvajalo predvsem preko kulturnih in turističnih društev ter v vrtcu in šoli.
Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanja okolja
Akcije se bodo izvajale predvsem preko kulturnih in turističnih društev, v vrtcu in šoli ter v
sodelovanju z Goriškim muzejem in Turistično gostinsko zbornico pri Gospodarski zbornici
Slovenije.
Aktivnosti za zagotavljanje podmladka na področju kulture in turizma
Te aktivnosti izvajajo kulturna in turistična društva preko svojih letnih planov dela v
sodelovanju z vrtcem, šolo in mladinskimi društvi.
Javna infrastruktura na področju kulture
Javno infrastrukturo predstavljajo objekti in oprema za izvajanje kulturnih dejavnosti. V letu
2008 so načrtovana naslednja investicijska dela na področju kulturnih objektov in
nepremične kulturne dediščine:
- Obnova Kulturnega doma Renče,
- Obnova Kulturnega doma v Bukovici,
- Izgradnja kulturnega doma Vogrsko
- Tekoče vzdrževanje grobišč in spominskih obeležij.
Nepredvideni programi
Program, ki ga ne določa ta letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v
sofinanciranje, če je v izvedbi programa vključena občina in je ta program za občino velikega
javnega pomena. V takem primeru se program ali projekt na podlagi neposredne pogodbe
sofinancira iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija. Če je izvajalec
društvo, mora le-to imeti status društva v javnem interesu.
IV. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE
7. člen
V proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2008 so sredstva za sofinanciranje programov
Letnega plana kulture za leto 2008 zagotovljena na področju 18 po naslednjih postavkah:
- 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine (nepremična kulturna dediščina) v skupni višini
1.000 EUR;
- 1803 – Programi v kulturi (knjižničarstvo in založništvo, umetniški programi,
ljubiteljska kultura, drugi programi v kulturi) v skupni višini 106.637 EUR;
- 190390 - Glasbeno šolstvo v skupni višini 10.880 EUR.
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Številka: 00701-11/2008-1
Bukovica, 18. 3. 2008

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/1998), določil Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2000 in 31/2000), Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v
Občinskem Listu, št. 5/2007) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
7/2007) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 12. redni seji dne 18. 3. 2008 sprejel
naslednji
SKLEP
1.
Letni program športa za leto 2008 se z besedilom
»
Sofinanciranje športnih društev s področja tehnične kulture – večje
športne prireditve, tekmovalne panoge, vzdrževanje športne
opreme
»

18.000

dopolni tako, da se 6. člen po novem glasi:
6. člen
Iz proračuna občine se za proračunsko leto 2008 zagotovijo sredstva v ocenjeni višini EUR
za:
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV – JAVNI RAZPIS
102.670
Dotacije športnim klubom in društvom – program športa in
sofinanciranje športnih šol-programi pionirskih, kadetskih in
59.500
mladinskih selekcij
Večje športne prireditve
5.000
Sofinanciranje profesionalnih trenerjev
9.170
Sofinanciranje športnih društev s področja tehnične kulture – večje
športne prireditve, tekmovalne panoge, vzdrževanje športne
18.000
opreme
Vzdrževanje športnih objektov
11.000
INVESTICIJE, INVESTICIJSKA VLAGANJA IN INVESTICIJSKO
125.000
VZDRŽEVANJE
Demontaža betonskih in nabava montažnih tribun
10.000
Osvetlitev nogometnega igrišča
15.000
Prestavitev ograje in barvanje
2.000
Izgradnja skeyter poligona
8.000
Odkup zemljišča za igrišče malega nogometa v Renčah in na
15.000
Vogrskem ter dela atletske steze
Ureditev dostopa do športnega parka
3.000
Izgradnja zunanjega igrišča za mali nogomet v Renčah in na
Vogrskem
32.000
Izgradnja igrišča za odbojko na mivki
5.000
Nabava in montaža parketa na kotalkališču
32.000
Ureditev okolice igrišča v Bukovici
3.000
2.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem listu.
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Številka: 00701-12/2008-1
Bukovica, 18. 3. 2008

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 50/2007) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 12. redni
seji, dne 18. 3. 2008 sprejel naslednji
SKLEP
1.
S funkcije člana uredniškega odbora se razreši ALMA VOLK, roj. 1976, stanujoča: Damber
48, 5000 Nova Gorica.
2.
Za člana uredniškega odbora Občine Renče-Vogrsko se imenuje VLADIMIRA GAL, roj.
1961, stanujoča: Vilharjeva 11A, 5270 Ajdovščina.
3.
Ta sklep velja takoj.
Številka: 00701-13/2008-1
Bukovica, 18. 3. 2008

ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Občina Renče-Vogrsko objavlja v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturno
turističnih društev v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v Občinskem listu, št. 5-6/2007),
Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko z Merili za
vrednotenje in izbor programov športa Uradne objave v Občinskem listu, št. 5-6/2007),

Letnim planom kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008 (Uradne objave v Občinskem
listu, št. 5/2008), Letnim programom športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008 (Uradne
objave v Občinskem listu, št. 1/2008), Sklepom o dopolnitvi Letnega programa športa v
Občini Renče-Vogrsko za leto 2008 (Uradne objave v Občinskem listu, št. 5/2008) in
Odlokom o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2008 (Uradne objave v Občinskem
listu, št. 1/2008)
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU
KULTURE IN ŠPORTA V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2008
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje programov na področju kulture in športa, ki se bodo izvajali na območju
Občine Renče-Vogrsko v letu 2008, naslednjih izvajalcev:
A. izvajalcev Letnega plana kulture – društev in zvez društev, zavodov, zasebnih
zavodov, javnih skladov, ustanov, gospodarskih organizacij, posameznikov kot
izvajalcev javnih kulturnih projektov in drugih pravnih oseb na področju kulture,
B. izvajalcev Letnega programa športa - društev, javnih zavodov, zavodov s področja
vzgoje in izobraževanja, posameznikov, ki imajo stalno prebivališče v občini,
dosegajo vrhunske rezultate in so registrirani v športnem društvu, ki sedeža nima
registriranega v občini, ter gospodarskih družb in drugih organizacij, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in
tehnične kulture, in izvajajo programe, določene z Nacionalnim programom športa v
Republiki Sloveniji.
Programi, ki bodo v letu 2008 sofinancirani iz proračuna Občine Renče-Vogrsko, so
opredeljeni v Letnem planu kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008 in Letnem
programu športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008; oba letna programa sta priložena
obrazcem v razpisni dokumentaciji.
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo sedež
(pravne osebe) oz. stalno prebivališče (posamezniki) v Občini Renče-Vogrsko, če
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo registrirano dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi,
- imajo registrirano dejavnost najmanj 6 mesecev,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo načrtovanih programov,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja samo društva) in o udeležencih programov,
- niso prijavljeni na kakršenkoli drug javni razpis Občine Renče-Vogrsko.
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni poziv pod A ali B je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu "Prijava na
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture in športa, ki se bodo izvajali na
območju Občine Renče-Vogrsko v letu 2008« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
- predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime in
priimek zakonitega zastopnika oz. odgovorne osebe, številko transakcijskega računa,
naziv banke, davčno številko, (predpisan obrazec),
- vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov, ki se izvajajo na območju
ali za območje Občine Renče-Vogrsko, (predpisan obrazec),
- finančno ovrednoten program dela za leto 2008, v katerem mora biti opredeljena
višina lastnih oz. iz drugih virov pridobljenih sredstev,
- fotokopijo letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2007,
- poročilo o delu v letu 2007,
- poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Renče-Vogrsko v letu 2007 (le v
primeru sofinanciranja s strani Občine Renče-Vogrsko v letu 2007),
- fotokopijo Odločbe o registraciji,
- fotokopijo statuta.
Organizacijam, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložile v eni od prejšnjih
prijav, fotokopije Odločbe o registraciji in fotokopije Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti.

4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Višina razpisanih sredstev javnega razpisa okvirno znaša:
A. za sofinanciranje programov iz Letnega plana kulture do skupne višine 20.720,00 EUR in
sicer:
- Ohranjanje kulturne dediščine v skupni višini 1.000,00 EUR,
- Programi v kulturi (umetniški programi, ljubiteljska kultura, drugi programi v kulturi) do
skupne višine 19.720,00 EUR.
B. za sofinanciranje programov iz Letnega programa športa do skupne višine 102.670,00
EUR in sicer:
- Dotacije športnim klubom in društvom – program športa in sofinanciranje športnih šol
– programi pionirskih, kadetskih in mladinskih selekcij do skupne višine 59.500,00
EUR,
- Večje športne prireditve do skupne višine 5.000,00 EUR,
- Sofinanciranje profesionalnih trenerje do skupne višine 9.170,00 EUR,
- Sofinanciranje športnih društev s področja tehnične kulture – večje športne prireditve,
tekmovalne panoge, vzdrževanje športne opreme do skupne višine 18.000,00 EUR,
- Vzdrževanje športnih objektov do skupne višine 11.000,00 EUR.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov
Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi priloženih
dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Renče-Vogrsko, meril
Pravilnika o sofinanciranju programov kulturno turističnih društev v občini Renče-Vogrsko in
Meril za vrednotenje in izbor programov športa bosta ugotavljali in predlagali strokovni
komisiji, ki ju bo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturno turističnih
društev v občini Renče-Vogrsko in Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Renče-Vogrsko imenoval župan.
6. Merila za vrednotenje programov
A. Komisija za izbor in vrednotenje programov iz Letnega plana kulture bo v postopku
vrednotenja prijavljenih programov društev in zvez društev uporabljala merila iz III.
Poglavja Pravilnika o sofinanciranju programov kulturno turističnih društev v občini
Renče-Vogrsko. Pri vrednotenju programov drugih izvajalcev bo upoštevala tudi
druge kriterije, kot so organizacija koncertov, predstav in prireditev, organizacija in
izvedba različnih kulturnih projektov in akcij, udeležba na srečanjih in festivalih,
dosežki na tekmovanjih, redne vadbene dejavnosti,...
B. Komisija za izbor in vrednotenje programov iz Letnega programa športa bo v
postopku vrednotenja prijavljenih programov društev in zvez društev uporabljala
Merila za vrednotenje in izbor programov športa.
Merila iz III. Poglavja Pravilnika o sofinanciranju programov kulturno turističnih društev v
občini Renče-Vogrsko in Merila za vrednotenje in izbor programov športa so priloga
obrazcem v razpisni dokumentaciji.
7. Izbor programov
Prednost pri izboru in vrednotenju bodo imeli:
- društva in njihove zveze,
- druge nevladne organizacije,
- izvajalci letnih programov.
Komisiji ne bosta obravnavali prijav,
- ki bodo prispele po roku javnega razpisa,
- ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev iz 2. točke tega razpisa oz. ki jih ne bo
vložila upravičena oseba,
- ki ne bodo opredeljevale programov na področju Občine Renče-Vogrsko,
- ki ne bodo opredeljevale programov na področjih A ali B,
- formalno nepopolnih prijav, ki ne bodo dopolnjene v roku 8 dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
V primeru formalno nepopolnih prijav bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja
vlog vlagatelje pozvala, da vlogo dopolnijo v roku osmih dni po prejemu pisnega poziva o
dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene.

8. Pogoji in rok porabe proračunskih sredstev
Izvajalci, ki bodo na podlagi tega razpisa za sofinanciranje odobrenih programov pridobili
proračunska sredstva Občine Renče-Vogrsko, morajo ta sredstva porabiti izključno
namensko za opredeljene in odobrene programe v letu 2008.
9. Rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora prispeti:
- ali osebno v Glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 21. aprila
2008 do 12. ure
- ali pa mora biti oddana po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina RenčeVogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, najkasneje do vključno 21. aprila 2008.
Komisiji ne bosta obravnavali prijav, ki bodo vložene po izteku razpisnega roka.
10. Vložitev prijave
Prijava na javni razpis mora biti vložena izključno na predpisanih razpisnih obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije, in z vsemi obveznimi prilogami. Razpisna
dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in merili) je od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljiva:
- na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: : http://www.obcina.rence-vogrsko.si,
- v vložišču Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, v poslovnem
času Občine.
Na prednji strani kuverte mora biti obvezno navedeno:
- v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja,
- v spodnjem levem kotu besedilo "Prijava na javni razpis na področju kulture in športa
v Občini Renče-Vogrsko – ne odpiraj" in obvezna oznaka prijave (A - Kultura ali B Šport),
- na desni strani naslov Občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovni komisiji ne bosta obravnavali.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Strokovni komisiji bosta izbor in vrednotenje prijavljenih programov izvedli predvidoma v 30
dneh po preteku razpisa. Vlagatelji bodo o izboru programov in obsegu sofinanciranja
odobrenih programov obveščeni v petnajstih dneh po pripravi predlogov pristojne strokovne
komisije.
12. Način sofinanciranja
Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o
izboru programov ter obsegu in načinu sofinanciranja v letu 2008.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 05 338 45 04
pri Vladimiri Gal v času uradnih ur oz. po elektronski pošti: vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Številka: 61702-1/2008-1
Bukovica, 19. marec 2008

ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

