Občinski list

(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 11/08)

OBČINA
RENČE – VOGRSKO

URADNE

OBJAVE

13. avgust 2008
Na podlagi 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08 – odl. US in 76/08), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 40.,
41. člena in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/2007-UPB5) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list
RS, št. 7/2007) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 10. korespondenčni seji dne 13.
08. 2008 sprejel

O D L O K O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA
LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
1. člen
Besedilo 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98 in Uradne objave –
Časopis OKO, št. 12/2001, 9/2002) se spremeni tako, da se besedilo »Mestna občina Nova
Gorica« zamenja z besedilom »Občina Renče-Vogrsko«.
2. člen
11. člen se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Svet zavoda šteje 9 članov, ki ga sestavljajo:
• 3 predstavniki ustanovitelja,
• 3 predstavnikov delavcev zavoda,
• 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na
način, ki ga določa zakon in ta odlok tako, da imajo po enega predstavnika:
• strokovni delavci šole,
• strokovni delavci vrtca,
• administrativno tehnični delavci.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Renče-Vogrsko.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko
izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v
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zavodu.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Svet zavoda v sestavi, v kakršni je ob sprejemu tega odloka, opravlja funkcijo do poteka
mandata, razen treh predstavnikov ustanovitelja.
Predstavnikom ustanovitelja Mestne občine Nova Gorica preneha mandat z dnem uveljavitve
tega odloka. Na njihovo mesto imenuje novi ustanovitelj Občina Renče-Vogrsko nove
predstavnike. Prvi mandat predstavnikov ustanovitelja Občina Renče Vogrsko traja do
prenehanja mandata preostalim članom Sveta zavoda. Volitve in imenovanja se nato
opravijo istočasno za vse člane sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-37/2008-1
Datum: 13. 08. 2008

Župan
Aleš Bucik, l. r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08 – odl. US in 76/08) in 103. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko je Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko na 11. korespondenčni seji z dne 13. 08. 2008 sprejel naslednji

SKLEP
1. Občina Renče-Vogrsko kupi od Cvetke Rojc, Volčja Draga 44, 5293 Volčja Draga,
zemljišče s parc. št. 482/5, k.o. Bukovica, v izmeri 206 m2, po ceni 30 EUR/m2.
2. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi Občina Renče-Vogrsko.
3. Ta sklep velja takoj.
Številka: 00701-38/2008-1
Datum: 13. 08. 2008

Župan
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/2007), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/2007 – UPB2), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 ZUP-UPB2, 126/2007, 65/2008), Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006 – Zdru-1) in
18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007) je Občinski svet Občine
Renče-Vogrsko na 12. korespondenčni seji dne 13. 08. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini RenčeVogrsko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
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Ta pravilnik določa način, pogoje, postopek in merila sofinanciranja izvajalcev programov na
področju družbenih dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalcev).
Izvajalci sofinanciranih programov so:
A. društva, združenja, javni zavodi in druge registrirane neprofitne organizacije na področju
humanitarnih, preventivnih, zdravstvenih in socialnih dejavnosti,
B. društva, združenja in ostale registrirane neprofitne organizacije na področju veteranskih in
drugih stanovskih organizacij (zveze in skupnosti borcev, zveze veteranov, društva
upokojencev, invalidske organizacije, druge veteranske oz stanovske organizacije),
C. društva, združenja in ostale registrirane neprofitne organizacije na področju mladinskih in
izobraževalnih neprofitnih organizacij.
2. člen
(Način)
Proračunska sredstva za sofinanciranje letnih programov se izvajalcem dodelijo na podlagi
javnega razpisa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo izvajalci, ki imajo sedež v Občini RenčeVogrsko oziroma so organizacijske enote območnih oziroma regijskih organizacij registrirane
v Občini Renče-Vogrsko in so registrirani člani prebivalci Občine Renče-Vogrsko. Občina
Renče-Vogrsko v skladu z javnim razpisom sofinancira samo programe, ki se izvajajo na
območju Občine Renče-Vogrsko ali za Občino Renče-Vogrsko.
4. člen
(Pogoji)
Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo tisti izvajalci, ki poleg pogojev iz 3. člena
tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje pogoje:
- so registrirani po Zakonu o društvih najmanj leto dni (velja samo za društva),
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo
določa zakonodaja (velja samo za društva),
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
načrtovanih aktivnosti,
- Občinski upravi Občine Renče-Vogrsko skladno s pogodbo o sofinanciranju
izbranih programov redno (vsaj enkrat letno) dostavljajo podatke o članstvu, letne
programe dela oziroma načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o
doseženih rezultatih,
- za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine RenčeVogrsko,
- za isti program/projekt ne kandidirajo na javni razpis po kateremkoli drugem
pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Renče-Vogrsko,
- imajo do Občine Renče-Vogrsko poravnane vse obveznosti, v kolikor so bili
sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu,
- izpolnjujejo ostale pogoje iz tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so nepridobitni programi z vsebinami, ki
vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju različnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
na najrazličnejših področjih družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko.
6. člen
Sredstva za sofinanciranje letnih programov se upravičencem dodelijo na podlagi javnega
razpisa, Besedilo javnega razpisa se objavi na spletni strani Občine Renče-Vogrsko in v
Občinskem glasilu.
Rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni.
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7. člen
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
- navedbo naročnika,
- pravno podlago,
- predmet javnega razpisa,
- navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa oz. poziva,
- navedbo višine razpoložljivih sredstev,
- obdobje za porabo sredstev,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi,
- kriterije in merila za izbor programov,
- rok za prijavo,
- vsebino in obvezne priloge prijav,
- določila glede dostave prijav,
- podatke o kontaktni osebi občinske uprave, ki je pristojna za dajanje informacij v
zvezi z javnim razpisom oz. pozivom,
- informacijo o razpisni dokumentaciji in o dosegljivosti te dokumentacije,
- predvideni rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo
pripravi občinska uprava.
8. člen
(Strokovna komisija)
Strokovno komisijo sestavljajo svetovalec za družbene dejavnosti in člani Odbora za
družbene dejavnosti. Predsednik strokovne komisije je svetovalec za družbene dejavnosti.
Strokovna komisija izvaja postopek odpiranja prispelih prijav, izbor programov za
sofinanciranje in vrednotenje odobrenih programov.
Naloge Strokovne komisije so:
- odpiranje in pregled na javni razpis prispelih prijav,
- ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev prijav,
- ocenjevanje, izbor in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili tega
Pravilnika,
- sestava zapisnika o delu komisije,
- priprava predloga o izboru in razdelitvi sredstev posameznim upravičencem.
Strokovna komisija lahko Občinskemu svetu Občine Renče-Vogrsko predlaga tudi
spremembe in dopolnitve meril za ocenjevanje in vrednotenje letnih programov.
9. člen
Prijavitelje formalno nepopolnih vlog občinska uprava v roku 8 dni od odpiranja prijav pozove
k dopolnitvi. Če pozvani prijavitelji prijav ne dopolnijo v roku 8 dni od vročitve pisnega poziva
k dopolnitvi, se prijave s sklepom zavrže. S sklepom se zavržejo tudi prepozne vloge, ki so
prispele po preteku razpisnega roka ter prijave, ki so jih vložile neupravičene osebe.
10. člen
Višina sofinanciranja izbranih in ocenjenih letnih programov izvajalcev se opredeli v točkah.
Vrednost točke se določi za vsako leto posebej glede na skupno število točk, ki so jih dosegli
vsi izvajalci, in višino proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajanja
programov na področju družbenih dejavnosti v razpisnem letu.
11. člen
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O razdelitvi proračunskih sredstev po razpisu na podlagi predloga strokovne komisije odloči
župan. Sklepi o izboru programov in dodelitvi proračunskih sredstev se kandidatom izdajo v
roku osmih delovnih dni po izdaji sklepa o razdelitvi proračunskih sredstev.
12. člen
(Pogodba o sofinanciranju)
Z vsakim izbranim izvajalcem sklene župan pisno pogodbo o sofinanciranju, s katero se
uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi s sofinanciranjem izbranih programov v tekočem
razpisnem letu.
Obvezne sestavine pogodbe so:
- navedba pogodbenih strank s podatki o nazivu, naslovu, davčni številki, številki
transakcijskega računa in podatki o zakonitem zastopniku oziroma odgovorni
osebi prijavitelja,
- navedba izbranih programov,
- višina dodeljenih sredstev za posamezne izbrane programe in način
sofinanciranja,
- način nadzora nad porabo sredstev,
- določila o sankcijah in vračilu, če se ugotovi nenamenska poraba proračunskih
sredstev oziroma niso izpolnjene pogodbene obveznosti,
- obveznost poročanja izvajalca občinski upravi,
- ostala določila o medsebojnih pravicah in obveznostih pogodbenih strank.
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe in dodeljena proračunska
sredstva porabiti le za namene, kot so opredeljeni v pogodbi. O realizaciji programov in
bistvenih odstopanjih so dolžni obveščati Občino Renče-Vogrsko. Občinski organ, pristojen
za družbene dejavnosti ali za nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ima pravico, da
kadarkoli med letom pregleda dokumentacijo izvajalca, kateremu so bila dodeljena sredstva,
iz katere lahko ugotavlja namensko porabo proračunskih sredstev. Občina lahko od
izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje
izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Če občina ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj
ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi. Izvajalci, ki kršijo določila tega člena, na naslednjem javnem razpisu
občine ne morejo kandidirati.
III. MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV
13. člen
Izbrani programi se ocenjujejo na podlagi naslednjih meril za vrednotenje programov in
projektov na področju humanitarnih, preventivnih, zdravstvenih in socialnih dejavnosti ter na
področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij:
ŠTEVILO TOČK
I. VREDNOTENJE PROGRAMOV
1. Pomen programa
Program je pomemben za Občino Renče-Vogrsko, pripomore k
večji prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko v širšem prostoru in
omogoča udeležbo širše javnosti
2. Vsebina programa
Program ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine, metode
dela
3. Članstvo
Izvedba programa omogoča udeležbo in sodelovanje članov,
prostovoljcev in strokovnega kadra

do 10 točk

do 10 točk
do 5 točk
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Število članov s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko:
do 10 članov (0,5 točke za vsakega člana)
od 11 do 30 članov (dodeli se 10 točk)
nad 30 članov (dodeli se 20 točk)
4. Finančna konstrukcija programa
Izvajalec ima zagotovljenih do 50 % lastnih (neproračunskih)
sredstev za izvedbo programa
Izvajalec ima zagotovljenih nad 50 % lastnih (neproračunskih)
sredstev za izvedbo programa
II. PRIREDITVE
Organizacija prireditve v Občini Renče-Vogrsko (10 točk za vsako
samostojno organizirano in izvedeno prireditev – odobrijo se
največ 3 prireditve)
Soorganizacija prireditve (7 točk za vsako soorganizacijo)
oziroma udeležba z lastnim programom na prireditvi v Občini
Renče-Vogrsko (5 točk za vsako udeležbo) – skupno se odobrijo
največ 3 prireditve)

do 20 točk

5 točk
10 točk

do 30 točk
do 21 točk

KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-39/2008-1
Datum: 13. 08. 2008

Župan
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007) je Občinski
svet Občine Renče-Vogrsko na 13. korespondenčni seji dne 13. 08. 2008 sprejel naslednji

SKLEP
1. Občina Renče-Vogrsko od 1. septembra 2008 dalje zagotavlja subvencioniranje
mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko
v višini 40 % od cene mesečne dijaške vozovnice, ki v tekočem šolskem letu velja za
razdalje v rednem avtobusnem prevozu.
2. Vloge za uveljavitev subvencije se vložijo pri prevozniku, s katerim ima Občina
Renče-Vogrsko sklenjen dogovor o načinu in obsegu zagotavljanja proračunskih
sredstev za subvencioniranje dijaških vozovnic.
3. Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 00701-40/2008-1
Datum: 13. 08. 2008

Župan
Aleš Bucik, l. r.
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