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OBJAVE

13. marec 2014
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 - ZIPRS1415), ter 18. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 25. redni
seji, dne 6. 3. 2014, sprejel
O D L O K
O PRORAČUNU OBČINE RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2014
Splošna določba
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Renče-Vogrsko za leto 2014 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
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
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 2014 je na ravni podskupin kontov določen v naslednjih zneskih:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

4.655.376 €
3.124.716 €
2.636.817 €
2.235.509 €

703 Davki na premoženje

270.472 €

704 Domači davki na blago in storitve

130.830 €

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

6€
487.899 €
450.842 €

711 Takse in pristojbine

1.776 €

712 Globe in druge denarne kazni

1.186 €

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.000 €

714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

33.095 €
100.433 €
0€
100.433 €
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73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske UNIJE
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

217.000 €
217.000 €
1.186.567 €
131.955 €
1.054.612 €
26.660 €
26.660 €

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

5.755.890 €

40 TEKOČI ODHODKI

1.250.623 €

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

273.605 €
45.956 €
877.915 €
8.810 €
44.337 €
1.317.496 €
34.037 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

602.624 €

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

251.417 €

413 Drugi tekoči domači transferi

429.418 €

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

3.091.396 €
3.091.396 €
96.375 €
6.061 €
90.314 €
-1.100.515 €

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

-1.095.985 €

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

556.597 €

(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

16.535 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

16.535 €

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

16.535 €

-16.535 €

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

870.000 €

50 ZADOLŽEVANJE

870.000 €

500 Domače zadolževanje

870.000 €

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

79.000 €

55 ODPLAČILO DOLGA

79.000 €

550 Odplačila domačega dolga

79.000 €

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

-326.050 €

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0

791.000 €
1.100.515 €

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA
LETA

329.841 €

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.
3. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva
2. splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 14.337 €.
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 zbranih razpoložljivih sredstev proračunske
rezerve za posamezni namen. O tem polletno poroča občinskemu svetu.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Splošna proračunska rezervacija v letu 2014 znaša 30.000 €.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo,
če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
župan in o tem pismeno obvešča občinski svet ob obravnavi poročila porabe proračuna.
Izvrševanje proračuna
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.
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Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, krajevne
skupnosti in režijski obrat. 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.
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.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik 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.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov in tekočih transferov
pa ne smejo presegati 80% sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obveznosti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih
prihodkov in prihodkov donacij.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih
programov.
6. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
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, 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 – Volčja Draga, Renče in Vogrsko (prihodki od najemnin in grobarin,
dotacije),

turistična taksa,

prihodki od koncesijskih dajatev od iger na srečo,

pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
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.
Predsedniki krajevnih skupnosti lahko s pisnimi sklepi prerazporedijo sredstva znotraj posamične krajevne skupnosti –
neposrednega uporabnika proračuna. Pisni sklepi morajo biti predhodno potrjeni na svetu krajevne skupnosti. Potrjeni
sklepi morajo biti najpozneje do konca vsakega meseca dostavljeni v službo za finance občine.
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.
Župan lahko uvede novo proračunsko postavko-konto, če pri tem ohrani enak znesek sredstev področja proračunske
porabe
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Služba za finance lahko uvede nove podkonte ali prerazporedi sredstva med posameznimi podkonti, v kolikor to zahteva
ekonomska klasifikacija odhodkov, brez pisnih sklepov. Vsaki proračunski postavki lahko določi novo programsko in
funkcionalno klasifikacijo, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe ali uvrstitve.
Določilo prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za krajevne skupnosti.
V primeru, da neposredni uporabnik prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen
odpre nova postavka proračuna, na strani odhodkov za isti namen.
V primeru, ko se Občina prijavlja na razpise, lahko župan zaradi uskladitve prijavljenega projekta, prerazporedi sredstva v
načrtu razvojnih programov za celotno obdobje.
8. 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.
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega
razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
9. člen
Razpolaganje s finančnim in stvarnim premoženjem občine se opravi 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.
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 € predhodno pridobiti pisno soglasje župana.
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
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. 2014,
o zadolžitvi pa odloča župan.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži
do višine 870.000 €.
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.
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.
11. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 1.000 € 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.
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.
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14. člen
Župan Občine Renče-Vogrsko poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji z
ustreznimi obrazložitvami, za obdobje 1.1. – 30. 6. 2014 v drugi polovici leta in za obdobje 1.1.- 31. 12. 2014 v prvi polovici
naslednjega leta.
Zgoraj navedeno se smiselno uporablja tudi za krajevne skupnosti.
Po potrditvi polletnega in letnega poročila na svetu krajevne skupnosti, predsednik predloži potrjeno poročilo županu,
najpozneje do 30. 7. 2014.
Prehodne in končne določbe
15. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Renče–Vogrsko v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnih objavah občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 00701-4/2014-1
Bukovica, 6. 3. 2014

Aleš Bucik l.r.
Župan

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), določil
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), 2. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov športa v Občini Renče-Vogrsko z Merili za vrednotenje in izbor programov športa (Uradne objave v občinskem
glasilu, št. 3/10) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo), je
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 25. redni seji dne 6. 3. 2014 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014
1.

člen

Občina Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: Občina) z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2014
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 letnim programom športa 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 letnega programa športa 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 Pravilnikom o
sofinanciranju programov športa v Občini Renče-Vogrsko z Merili za vrednotenje in izbor programov športa (v
nadaljevanju: Pravilnik), katerega sestavni del so merila za vrednotenje in izbor programov športa.
4.

člen

Temeljni cilj programov športa je omogočiti vadbo, treniranje, tekmovalno dejavnost in športno udejstvovanje čim širši
populaciji, predvsem pa otroke in mladino usmerjati k zdravemu načinu življenja.
Pretežni del športne dejavnosti se odvija v klubih in društvih.

6

Športna društva in klubi Občini izvajajo:
-

-

rekreativne programe na področjih športne rekreacije, planinarjenja, pohodništva in taborništva,
športne programe v individualnih športnih panogah (aerobika, aero šport, akrobatsko deskanje na snegu, alpsko
smučanje, alpinizem, atletika, balinanje, gorsko kolesarstvo, jadralno padalstvo, kajakaštvo, judo, karate, kick
boxing, druge borilne veščine, kegljanje, kolesarjenje, konjeniški šport, lokostrelstvo, moto šport, namizni tenis,
plavanje, potapljanje, strelstvo, šah, športna gimnastika, športno-ritmična gimnastika, športni ples, športni ribolov,
casting, športno plezanje, tenis, jadranje, golf, twirling – mažorete, kotalkanje, rolkanje,
športne programe v kolektivnih športnih panogah (nogomet, košarka, rokomet, odbojka, mali nogomet, odbojka
na mivki, vaterpolo, in-line hokej, itd…).
5.

člen

Izvajalcem športnih programov v letu 2014 se na osnovi Pravilnika sofinancira naslednje dejavnosti:
I.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

V skladu s pravilnikom se sofinancirajo:
Zlati sonček,
Ciciban planinec
Naučimo se plavati,
drugi 60 urni programi,
Cilj interesne športne vzgoje predšolskih otrok je zlasti:
obogatiti program redne gibalne oziroma športne vzgoje s privlačnimi in sodobnimi športnimi vsebinami,
pri otrocih vzbuditi željo in potrebo po športnem udejstvovanju v naslednjih starostnih obdobjih.
V skladu s pravilnikom se sofinancira:
najemnina objekta,
strokovni kader.
V skupini mora biti najmanj 15 otrok.
2.

interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

V skladu s pravilnikom se sofinancirajo:
Zlati sonček,
Naučimo se plavati,
Krpan,
drugi 80 urni programi,
šolska športna tekmovanja (vse osnovne šole).
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v
športne programe.
V skladu s pravilnikom se sofinancira:
najemnina objekta,
strokovni kader.
V skupini mora biti najmanj 15 otrok.
Cilj interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok je zlasti:
obogatiti in dopolniti šolsko športno-vzgojo z dodatnimi programi in motivacijskimi prijemi za učence in učitelje,
da znajo vsi otroci, ki končajo osnovno šolo plavati,
izvajati prilagojene športne aktivnosti v 1., 2., in 3. triadi osnovne šole v okviru športne značke ''Zlati sonček in
Krpan'' ter drugih programov, ki jih organizirajo šole, klubi in drugi izvajalci programov.
3.

Interesna športna vzgoja mladine

V skladu s pravilnikom se sofinancira:
redna vadba in tekmovanja v okviru društev, klubov, sekcij,
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Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne
programe. Šolska športna tekmovanja potekajo na šolskem, občinskem, medobčinskem, področnem in državnem nivoju.
Cilji interesne športne vzgoje mladih so zlasti:
zagotavljanje primerne psihofizične sposobnosti,
preprečevanje zdravju škodljivih razvad in odvisnosti,
zadovoljevanje človekove potrebe po gibanju, igri in tekmovalnosti.
V skladu s pravilnikom se sofinancira:
najemnina objekta,
strokovni kader.
V skupini mora biti najmanj 15 otrok.
4.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport (športne šole)

V skladu s pravilnikom se sofinancira:
redna vadba in tekmovanja v okviru šol, klubov, sekcij,
tekmovanja na državnem in mednarodnem nivoju.
Programi (športnih šol) potekajo v klubih in društvih, 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. Kandidati za sofinanciranje morajo
izpolnjevati pogoje iz Pravilnika in meril za sofinanciranje programov športa.
Cilji so:
vključitev čim večjega števila otrok, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko
motivacijo za izvajanje zahtevnega procesa treniranja in nastopanja na višji ravni,
omogočiti optimalne priprave in nastope mladim, nadarjenim športnikom s ciljem doseganja čim boljših uvrstitev
na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
V skladu s Pravilnikom se sofinancira:
najemnina objekta,
strokovni kader,
materialne stroške programa.
5.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

V skladu s Pravilnikom se sofinancira:
najemnina objektov,
strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 7 otrok oziroma mladih.
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja socialne integracije, motoričnih
sposobnosti in veščin ter vključevanja v vsakdanje življenje.
Športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami izvajajo pretežno specializirani vzgojno-izobraževalni zavodi, ki
delajo z otroci in mladino s posebnimi potrebami.
II.

ŠPORTNA REKREACIJA

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni s Pravilnikom. To vrsto športne dejavnosti se zaradi javnega
interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športno aktivnost sofinancira iz občinskega proračuna.
V skladu s Pravilnikom se sofinancira:
najemnina objekta,
strokovni kader.
V skupini mora biti najmanj 15 udeležencev.
Cilji na področju športno-rekreativne dejavnosti so zlasti:
uvesti nove in izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne
potrebe, pripravljenost in stopnjo motiviranosti,
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povečati možnosti za športno udejstvovanje žensk,
razvijati športne zdravstveno-preventivne programe in športne programe za krepitev zdravja,
preprečevanje upadanja splošne vitalnosti človeka,
oblikovati sistem informiranja in promocije.

Športno rekreativna dejavnost je zelo pomembna za vsakega posameznika, saj pomeni obnavljanje psihičnih in fizičnih
moči, ki so v današnjem tempu življenja izpostavljene različnim obremenitvam.
III.

ŠPORT INVALIDOV

Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev različnih oblik invalidnosti.
Programi za invalide so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji,
razvedrilu in tudi tekmovanju invalidov na področjih ter 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.
V skladu s Pravilnikom se sofinancira:
najemnina objekta,
strokovni kader.
V skupini mora biti med 5 in 10 invalidov.
IV.

KAKOVOSTNI ŠPORT

Kakovostni šport vključuje vadbo in tekmovanja posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in
materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.
Programi kakovostnega športa so pomemben dejavnik razvoja športa v Občini. Cilj letnega programa na področju
kakovostnega športa je omogočiti vadbo vsem, ki s svojimi dosežki preraščajo zahteve rekreativnega udejstvovanja.
Razvrščanje se vrši na podlagi analiz in doseženih uspehov na tekmovanjih državnega in mednarodnega ranga (merila za
vrednotenje in izbor programov športa). Zajema nastope v uradnih tekmovanjih sistema panožnih športnih zvez do
naslova državnega prvaka in nastope ekip in posameznikov v mednarodnem merilu.
Dodatno vrednotenje kvalitete programov je povezano tudi s sofinanciranjem stroškov dela profesionalnih trenerjev iz
proračuna Občine (kriteriji vključujejo celovito piramido klubskih selekcij, nastopanje v dovolj visokem državnem rangu
tekmovanj, doseganje mednarodno priznanih rezultatov in zagotavljanje strokovnjaka z ustrezno izobrazbo, strokovnimi
referencami in delovnimi izkušnjami).
V skladu s Pravilnikom se sofinancira:
najemnina objekta,
strokovni kader.
V.

VRHUNSKI ŠPORT

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status državnega, mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda v individualnih in kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski
športniki ali nastopajo v prvi ali drugi ligi.
Za uvrstitev v program in sofinanciranje je potrebno dosegati vrhunske rezultate na mednarodnem nivoju (kategorizirani
športniki – seznam v prilogi) ob izpolnjevanju prostorskih, kadrovskih in materialnih pogojev za vadbo in tekmovanja. Za
nadaljnji razvoj oziroma ohranjanje doseženega mora Občina nadaljevati s sistemsko podporo vrhunskemu športu, še
posebej na področjih, kjer zaradi majhnosti športnega trga vrhunski šport ne more doseči zadostne ekonomske podpore iz
drugih javnih virov ali s strani zasebnega kapitala.
V skladu s Pravilnikom se sofinancira:
kategorizirane športnike (na podlagi obvestila Olimpijskega komiteja Slovenije).
VI.

RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa je nujno potrebno strokovno znanje ter
permanentno izobraževanje strokovnih delavcev, izvajalcev športnih programov in tehničnega osebja pri zahtevnem
urejanju in vzdrževanju naraščajočega števila kvalitetnih športnih objektov.
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Strokovno in organizacijsko delo v klubih zahteva veliko angažiranost in predanost trenerjev.
Število in obseg sofinanciranja trenerjev je določen na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa in
kandidatur, ki prispejo na javni razpis. Merila določajo, da če opravlja profesionalni trener še kakšno drugo delo in mu delo
v klubu ne predstavlja edini vir zaslužka, se klubu prizna sofinanciranje trenerja v višini največ do 50 % sredstev najvišje
ovrednotenega sofinanciranja profesionalnega trenerja.
Nadaljnjega razvoja športa si ni mogoče predstavljati brez permanentnega izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja strokovnih kadrov. Proces treniranja je zahtevna strokovna in organizacijska naloga. Usposobljen
strokovni kader je predpogoj za ustrezno vadbo, za razvoj športnikov in nenehno uravnavanje procesa treninga.
VII.

VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE

Večje športne prireditve pomenijo promocijo športa in so spodbuda za razvoj in napredek športnih panog. Sredstva za
sofinanciranje večjih športnih prireditev so razdeljena preko javnega razpisa. Občina sofinancira materialne stroške
športnih prireditev (najemnino objekta, propagandni material, sodniške stroške in stroške nastopajočih), in sicer največ v
višini 50 % stroškov, katerih namen je pospeševati motivacijo za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski učinek na
šport, gospodarstvo in turizem. Prednost bodo imele prireditve mednarodnega in državnega pomena, tradicionalne
prireditve in množične rekreativne prireditve.
VIII.

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. Sredstva bodo razdeljena preko javnega razpisa. Občina sofinancira
stroške avtobusnega prevoza na športne prireditve izven občine do 1.000 EUR na društvo v tekočem proračunskem letu.
Športna društva imajo pravico kandidirati za ta sredstva, če je v njegove programe vključenih najmanj 25 šoloobveznih
otrok.
IX.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Pravega institucionalnega čezmejnega sodelovanja je relativno malo. Stiki in sodelovanje potekajo na nivoju klubov in
društev v okviru prijateljskih srečaj in manj na pravem tekmovalnem nivoju. Kljub temu so postavljene dobre osnove za
dvig ravni sodelovanja in zamisli o pravih čezmejnih tekmovanjih.
Pomemben element razvoja športa predstavlja tudi vključevanje v evropske projekte. Čeprav dosedanji poskusi niso bili
uspešni, je s projekti v okviru EU potrebno nadaljevati.
X.

INVESTICIJE

Pri gradnji oziroma obnavljanju športne infrastrukture izven športnega parka je nujno upoštevati kriterije za čim večjo
izkoriščenost športnih objektov. V okviru danih možnosti je zato potrebno pri gradnjah in adaptacijah združevati cilje na
področju športa s cilji na področju šolstva (šolske telovadnice) ali cilji na področju delovanja krajevnih skupnosti
(večnamenski objekti).
XI.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Gre za pomemben segment obnove, izboljšanja in ohranjanja športnih objektov na primernem nivoju. Redno in kvalitetno
vzdrževanje in obnavljanje je predpogoj za funkcionalno rabo.
6.

člen

Razpoložljiva proračunska sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa, na katerega se lahko prijavljajo zainteresirani
klubi in društva ter drugi izvajalci, kot to določa Pravilnik. Predloženi programi na javnem razpisu so podlaga
za ustrezno vrednotenje in spremljanje izvajanja programov, ki jih sofinancira Občina.
Iz proračuna Občine Renče-Vogrsko za proračunsko leto 2014 se na postavki 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti za
izvajanje programov iz Letnega programa športa po javnem razpisu ter druge programe na področju športa zagotovijo
sredstva v ocenjeni višini 109.755 EUR za:
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
Sofinanciranje športnih društev
Večje športne prireditve
Sofinanciranje prevozov na športne prireditve
Organizacija evropskega prvenstva kotalkanja
Vzdrževanje športnih objektov
Delež proračunskih sredstev, namenjen za sofinanciranje

109.755
72.664
3.672
3.000
20.000
10.419
ODSTOTKI
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programa športa (72.664 EUR) – razpis
Sofinanciranje profesionalnih trenerjev
Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja mladine
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija
Šport invalidov
SKUPAJ

7.

11,16
14,55
2,00
43,64
9,22
11,64
6,79
1,00
100

člen

Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v javnih športnih objektih, imajo prednost pred vsemi
drugimi izvajalci letnega programa.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Športnim društvom, ki izvajajo letni program, so športni objekti dostopni pod enakimi pogoji. Športna društva, ki izvajajo
letni program, imajo prednost pri uporabi javnih športnih objektov pred drugimi izvajalci.
8.

člen

Nadzor nad porabo javnih sredstev, pridobljenih v okviru javnega razpisa ter vsebino izvedenih programov, vrši občinska
uprava.
9.

člen

Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014 ter Pravilnika o sofinanciranju
programov športa v Občini Renče-Vogrsko z Merili za vrednotenje in izbor programov športa bo objavljen javni razpis za
sofinanciranje programov športa.
10. člen
Letni program športa za leto 2014 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00701-6/2014-1
Bukovica, 6. 3. 2014

Aleš Bucik l.r.
Župan

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti
v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 3/10 in 2/11) in 18. člena Statuta
Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko
na 25. redni seji, dne 6. 3. 2014, sprejel
LETNI PROGRAM KULTURE
V OBČINI RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2014
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.
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3.

člen

Letni plan kulture Občine Renče-Vogrsko je 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 2014 in letnih programov izvajalcev kulturnih dejavnosti, programov in projektov.
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 društva,
druga društva, ki imajo v statutu registrirano tudi kulturno dejavnost,
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, Slovensko
narodno gledališče Nova Gorica,…)
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, registrirane za opravljanje dejavnosti
na področju kulture in umetnosti.
III.

PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2014 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 (prospekti, brošure, zborniki, DVD, razglednice ipd.),
akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine,
javna infrastruktura s področja kulture,
usposabljanje in izobraževanje kadrov na področju pospeševanja ljubiteljske kulture,
nepredvideni programi na področju kulture, za katere bi bil izražen javni interes.
Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti
Tudi v letu 2014 je v javnem interesu občine, da podpre različne kulturne projekte: kulturno - ustvarjalne tečaje, kolonije,
natečaje za kulturne ustvarjalce, prireditve, predstave,... Občina bo projekte finančno podprla preko javnega razpisa, 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 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 in projektov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Renče-Vogrsko ter merili za vrednotenje neprofitnih programov na
področju ljubiteljske kulture, prijavljenih na javni razpis.
Knjižnična dejavnost
Občina bo knjižnično dejavnost podpirala in sofinancirala v skladu s predpisi Zakona o knjižničarstvu in pogodbo. V skladu
z Zakonom in pogodbo 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 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.
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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, filmskih predstav, razstav…
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 Renče-Vogrsko.
Izdajanje promocijskega in knjižnega materiala
Akcije izdajanja promocijskega in knjižnega materiala se bodo realizirale v obliki izdajanja prospektov, brošur, zbornikov,
audio in video medijev, razglednic, …Promocijski material občine bo izdajala občina v sodelovanju s kulturno – turističnimi
društvi.
Akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine
Akcije se bodo izvajale predvsem preko sodelovanja z Goriškim muzejem, kulturnimi društvi, vrtci, šolami ter javnimi
zavodi na področju kulture.
Javna infrastruktura na področju kulture
Javno infrastrukturo predstavljajo objekti in oprema za izvajanje kulturnih dejavnosti. V letu 2014 so načrtovana naslednja
investicijska dela na področju kulturnih objektov:
Obnova Kulturnega doma z okolico v Bukovici.
Usposabljanje in izobraževanje kadrov na področju pospeševanja ljubiteljske kulture
Občina bo podpirala vse oblike usposabljanja in izobraževanja kadrov na področju pospeševanja ljubiteljske kulture na
podlagi javnega razpisa.
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 Akcije v kulturi. Če je izvajalec društvo, mora le-to imeti status
društva v javnem interesu.
IV.

FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE
člen

7.

V Odloku o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2014 so sredstva za sofinanciranje programov Letnega plana
kulture za leto 2014 zagotovljena na področju 18 po naslednjih postavkah:
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine (Nepremična kulturna dediščina, Premična kulturna dediščina) v skupni
višini 400 EUR,
1803 – Programi v kulturi (Knjižničarstvo in založništvo, Umetniški programi (Obnova kulturnega doma v
Bukovici), Ljubiteljska kultura, Drugi programi v kulturi, v skupni višini 608.615,00 EUR,
19039002 – Glasbeno šolstvo (Sofinanciranje Glasbene šole Nova Gorica, Sofinanciranje programov glasbenega
izobraževanja) v skupni višini 9.219,00 EUR.
8. člen
Ta plan kulture prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00701-7/2014-1
Bukovica, 6. 3. 2014

Aleš Bucik l.r.
Župan

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko (Uradne
objave v občinskem glasilu, št. 3/10) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 25. redni seji, dne 6.3. 2014, sprejel
LETNI PROGRAM TEHNIČNE KULTURE
v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014
I.

SPLOŠNO
1.

člen
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Občina Renče-Vogrsko z letnim programom določa programe tehnične kulture, ki bodo v letu 2014 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 Renče-Vogrsko z letnim programom tehnične kulture omogoča in soustvarja pogoje za razvoj področja tehnične
kulture, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.
Občina iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju tehnične kulture z:
zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje realizacije izvedbe letnega programa,
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj dejavnosti.
3.

člen

Programi tehnične kulture se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture
v Občini Renče-Vogrsko (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), katerega sestavni del so merila za vrednotenje in izbor
programov tehnične kulture.
4.

člen

Temeljni cilj programov tehnične kulture je slediti razvoju in prispevati k boljši seznanjenosti in tehnični izobraženosti in
usposobljenosti čim širši populaciji, predvsem pa otroke in mladino usmerjati in vzpodbujati k inovativnosti, ustvarjalnosti
in raziskovanju ter odkrivanju in uporabi človeku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehničnih dognanj.
Dejavnosti, ki jih pokriva področje tehnične kulture, se odvijajo v klubih in društvih.
Društva in klubi v občini izvajajo programe na področjih modelarstva, potapljaštva, astronomije, radioamaterstva,
avtomobilizma, motociklizma, padalstva, letalstva, jamarstva in podvodne fotografije.
II.

OTROŠKO IN MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO

Izkušnje, ustvarjalnost in kreativnost, ki se ga mladi navadijo pri raziskovalnem delu, je tesno povezano s cilji mladinskih
raziskovalnih taborov, poletnih šol in delavnic. Mladinsko raziskovalno delo je dopolnitev tehničnim dejavnostim, kot sta
modelarstvo in konstruktorstvo, in hkrati z dobro zastopanimi nalogami na tehničnih področjih tudi odlična nadgradnja
pridobljenih ročnih spretnosti in drugih tehničnih veščin.
Je oblika izven šolskih dejavnosti, s katero mladi nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje ter se interesno
usmerjajo v različna področja znanosti. S tem si mladi utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje, ocenijo svoja
predvidevanja in spoznanja, naučijo se jasno in javno izražati svoja mnenja.
III.

MLADINSKI RAZISKOVALNI TABORI, POLETNE ŠOLE IN DELAVNICE

V času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic klubi in društva organizirajo mladinske raziskovalne tabore, poletne šole in
delavnice. Aktivnosti so namenjene tistim mladim, ki hočejo vedeti več, kot jim nudi pridobljeno šolsko znanje, so med
boljšimi na šolskih tekmovanjih in so se že dokazali tudi z raziskovalnim delom.
IV.

TEKMOVANJA IZ ZNANJA

Med dejavnostmi, s katerimi uresničuje področje tehnične kulture svoje poslanstvo in cilje, sodijo tudi številna tekmovanja
iz znanja učencev, dijakov in študentov. To so predvsem tekmovanja iz logike, računalništva, kemije, biologije ter tehnično
usmerjena srečanja in tekmovanja. Tekmovanja potekajo na šolski, regijski in državni ravni, katerih se vsako leto udeleži
veliko mladih. Najboljši se udeležijo tudi evropskih in svetovnih tekmovanj, kjer praviloma dosegajo dobre rezultate.
Cilj tekmovanj iz znanj je predvsem:
vzpodbujati množični interes za različna tehnična področja med mladino,
vzpodbujati mladino k inovativnemu, ustvarjalnemu, kritičnemu ter logičnemu razmišljanju,
odkrivati posebej nadarjene mlade in vzpodbujati nadaljnje razvijanje njihovih sposobnosti.
V.

PROGRAMI KLUBOV IN DRUŠTEV

Občina Renče-Vogrsko bo na podlagi razpisa iz proračuna za leto 2014 sofinancirala programe društev, ki delujejo na
naslednjih področjih:
modelarstvo,
padalstvo,
jamarstvo,
potapljaštvo,
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podvodne fotografije,
radioamaterstva,
motociklizma,
avtomobilizma,
astronomije in letalstva.

Skladno s Pravilnikom občina ne bo zagotavljala sredstev za investicije v prostore in nakup ter vzdrževanje osnovnih
sredstev in opreme.
VI.

ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN TEKMOVANJ

Klubi in društva imajo že dolgoletno tradicijo pri organiziranju različnih prireditev in tekmovanj. Pomenijo promocijo
tehnične kulture in posameznih področij in so spodbuda za razvoj in napredek. Sredstva za sofinanciranje organizacije
prireditev oz. tekmovanj so razdeljena preko javnega razpisa. Občina sofinancira materialne stroške prireditev oz.
tekmovanj (najemnino objekta, propagandni material, sodniške stroške in stroške nastopajočih). V letu 2014 bo vsakemu
prijavitelju, ki bo izpolnjeval pogoje, sofinancirana ena organizacija prireditve na območju Občine Renče-Vogrsko in sicer
na vseh nivojih, od občinskega pa do svetovnega nivoja.
Prav tako bo občina sofinancirala stroške udeležbe na enem tekmovanju zunaj občine in sicer na vseh nivojih od
občinskega do svetovnega nivoja.
VII.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Pravega institucionalnega čezmejnega sodelovanja je relativno malo. Stiki in sodelovanje potekajo na nivoju klubov in
društev v okviru prijateljskih srečaj in manj na pravem tekmovalnem nivoju. Kljub temu so postavljene dobre osnove za
dvig ravni sodelovanja in zamisli o pravih čezmejnih tekmovanjih.
Sodelovanje poteka predvsem na ravni letalskih klubov, ki sodelujejo z obmejnimi klubi, nekateri skupne projekte pa
izvajajo tudi potapljači in jamarji.
VIII.

SOFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OBČINE
5.

člen

Razpoložljiva proračunska sredstva v skupni višini se razdelijo na podlagi javnega razpisa, na katerega se lahko prijavljajo
zainteresirani klubi in društva, kot to določa Pravilnik. Predloženi programi na javnem razpisu so podlaga
za ustrezno vrednotenje in spremljanje izvajanja programov, ki jih sofinancira občina.
Iz proračuna Občine Renče-Vogrsko se v proračunskem letu 2014 s postavke 18009012 – Sofinanciranje športnih društev
s področja tehnične kulture razdelijo sredstva v višini 13.813,00 EUR po naslednjem ključu:
Delež sofinanciranja
80 %
10 %
10 %
100 %

Programi, ki bodo sofinancirani po razpisu v letu 2014
Izvajanje programov klubov in društev
Organizacija prireditev/tekmovanja v občini
Udeležba na tekmovanjih izven občine
SKUPAJ
6.

člen

Nadzor nad porabo javnih sredstev, pridobljenih v okviru javnega razpisa, ter vsebino izvedenih programov izvaja
občinska uprava.
7.

člen

Na osnovi sprejetega Letnega programa tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014 ter Pravilnika o
sofinanciranju programov tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov
tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014.
IX.

VELJAVNOST
8.

člen

Ta plan tehnične kulture prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00701-8/2014-1
Bukovica, 6. 3. 2014

Aleš Bucik l.r.
Župan
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Na podlagi drugega odstavka 6. člena Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave, št. 3/08) Občina
Renče-Vogrsko objavlja naslednji
JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RENČE-VOGRSKO V LETU 2014
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev naslednjih priznanj Občine Renče-Vogrsko::
enega Zlatega grba posamezniku,
treh Plaket posameznikom ali skupinam.
2. Upravičenci za vložitev predlogov za podelitev priznanj
Predloge za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko lahko podajo posamezniki, društva, zavodi, družbe, skupnosti,
politične in druge organizacije in ožji deli lokalne skupnosti.
3. Kriteriji za podelitev priznanj
Komisija bo predloge za podelitev priznanj pripravila na podlagi naslednjih kriterijev:
presoja vidnih in dokazljivih izjemnih uspehov in dosežkov posameznikov ali skupin na različnih navedenih
področjih (priloge z mnenji o delu in uspehih oz. dokazila o vrhunskih dosežkih),
utemeljeno večletno oz. daljše obdobje delovanja in doseganja izjemnih rezultatov in dosežkov,
pomembnost prispevanja k ugledu, razvoju in prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko.
4. Podatki in dokumentacija, ki jih mora vsebovati predlog za podelitev priznanja Občine Renče-Vogrsko
Predlog za podelitev priznanja Občine Renče-Vogrsko mora vsebovati:
splošne podatke o predlagatelju (razpisni obrazec),
predstavitvene podatke o kandidatu (razpisni obrazec),
navedbo vrste priznanja, za katerega je kandidat predlagan, (razpisni obrazec),
izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo (razpisni obrazec),
utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je bila predlagana podelitev
priznanja,
dokumente, ki potrjujejo dejstva, navedena v utemeljitvi.
Predloge za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu "Predlog za podelitev
priznanja Občine Renče-Vogrsko«, ki je do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni strani Občine Renče-Vogrsko:
http://www.rence-vogrsko.si/ in v glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
5. Rok za vložitev predloga za podelitev priznanja Občine Renče-Vogrsko
Predlogi se lahko oddajo osebno v glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko ali priporočeno po pošti na naslov Občina RenčeVogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga – s pripisom: »Predlog za podelitev priznanja Občine Renče-Vogrsko«,
najkasneje do 4. aprila 2014.
Pravočasno vložene predloge za podelitev priznanj bo obravnavala in izbirala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija bo v skladu s kriteriji oblikovala predloge za podelitev priznanj, o katerih bo odločil Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko s sklepom.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo v poslovnem času občine na telefonski št. (05) 338 45 00 ali po
elektronski pošti: info@rence-vogrsko.si.
Številka: 09402-1/2014-1
Bukovica, 7. 3. 2014

Aleš Bucik l.r.
Župan
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