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Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne objave, št. 14/03) in 18.
člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) je občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 6. redni
seji dne 12. 5. 2011 sprejel
SKLEP
o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko
v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
1.
V nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške se kot predstavnika Občine Renče-Vogrsko imenuje Viktor
Trojer, Arčoni 7, 5292 Renče.
2.
Ta sklep velja takoj.
Številka: 00701-12/2011-1
Bukovica, 12. 5. 2011

Aleš Bucik l .r.
Župan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in
51/10), 98.čl. Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 18. člena statuta Občine
Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09), je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 6. redni seji dne 12. 5. 2011
sprejel
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O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2010

1. člen
S tem odlokom občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejme zaključni račun proračuna za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Renče-Vogrsko je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010, so bili realizirani v zneskih
kot je prikazano v Bilanci prihodkov in odhodkov, v Računu finančnih terjatev in naložb ter v Računu financiranja, ki
predstavljajo Splošni del.
V Posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Renče-Vogrsko
za leto 2010.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI

4.310.974
3.331.439
2.641.571
1

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.249.628
218.707
173.236
689.868

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE

665.479
1.298
1.537
1.297
20.257
1.000

730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.000
978.535

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI

81.488
897.047
4.522.173
994.679

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

222.767
33.894
723.662
20
14.337
1.412.912

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

28.296
687.659
224.899
472.058
1.926.083

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.926.083
188.499

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

23.240
165.259
-211.199

-213.665

923.848

(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
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0
0
0
0
2

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

0
0

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

0
-211.199

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

211.199

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

230.835

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 00701-13/2011-1
Bukovica, 12. 5. 2011

Aleš Bucik l .r.
Župan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in
51/10), 8. člena Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 – Odl.US,
11/11 in 28/11 – Odl.US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu št. 7/09) in 18. člena Statuta
Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) je občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 6. redni seji dne 12. 5.
2011 sprejel
ODLOK
O OGLAŠEVANJU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Renče-Vogrsko (v nadaljevanju:občina) ureja način opravljanja dejavnosti
oglaševanja na objektih in napravah za oglaševanje, postavljenih na javnih površinah in na površinah, na katerih ima
občina lastninsko ali stvarno pravico.
Dejavnost oglaševanja se lahko izvaja:
- kot gospodarska dejavnost,
- kot izbirna gospodarska javna služba,
- na stalnih (nepremičnih) objektih in napravah za oglaševanje,
- v mobilnih oblikah posredovanja obvestil (začasni ali premični objekti in naprave za oglaševanje),
- za potrebe oglaševanja volilne kampanje.
S tem odlokom se določa tudi prepovedi v zvezi z oglaševanjem, nadzorstvo nad izvajanjem odloka in sankcioniranje kršitev
tega odloka.
2. člen
Oglaševanje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati, letaki, napisi, nalepkami, znaki in drugimi
oblikami za vizualno in zvočno sporočanje (v nadaljevanju: oglas) širši javnosti.
Obvestilo je namenjeno širši javnosti, kadar je oglas nameščen tako, da je usmerjen navzven in je vizualno oziroma zvočno
zaznaven iz odprtega javnega prostora.
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3. člen
Javna površina je površina, ki je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so: javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče,
parkirišče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
4. člen
Oglaševanje je gospodarska dejavnost, ki jo opravljajo pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani
za to dejavnost (v nadaljevanju: oglaševalci).
5. člen
Objekti in naprave za oglaševanje so stalni (nepremični) in začasni (premični).
Stalni objekti in naprave za oglaševanje so:
- reklamni (plakatni) panoji,
- veliki reklamni panoji - jumbo panoji,
- svetlobne vitrine,
- reklamni (svetlobni) stebri,
- elektronski reklamni panoji,
- nosilne konstrukcije za čezcestne transparente,
- obešanke na drogovih javne razsvetljave,
- totemi,
- slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
- zvočni objekti in naprave,
- drugi reklamni objekti in naprave.
Začasni objekti in naprave za oglaševanje so:
- prenosljivi panoji,
- panoji, ki jih prenašajo ljudje,
- zastave,
- baloni,
- panoji in naprave za oglaševanje na vozilih,
- transparenti (obcestni, na ograjah ali fasadah ipd.),
- drugi podobni premični objekti in naprave.
6. člen
Stalni objekti in naprave za oglaševanje na javnih površinah oziroma na površinah na katerih ima občina lastninsko, stvarno
ali drugo pravico, predstavljajo eno od vrst urbane opreme in kot objekti javne infrastrukture predstavljajo element
prostorskega načrtovanja.
Pogoje za postavitev stalnih objektov in naprav za oglaševanje določajo občinski prostorski akti in predpisi, ki obravnavajo
in urejajo graditev objektov.
Območja za postavitev stalnih objektov in naprav za oglaševanje se določi s posebnim elaboratom, ki ga pripravi strokovna
služba občine in ki ga sprejme Občinski svet.
7. člen
Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku.
Oglaševalec lahko izjemoma izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku, vendar ob upoštevanju določil zakona, ki določa javno
rabo slovenščine.
8. člen
Na zemljiščih in objektih, na katerih ima občina lastninsko ali stvarno pravico ter na ostalih javnih površinah, se oglaševanje
in obveščanje opravlja kot gospodarska dejavnost in jo lahko opravljajo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki,
ki so registrirani za to dejavnost in si pridobijo pravico oglaševanja in obveščanja na podlagi ustreznega soglasja občine
skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
9. člen
Z objekti in napravami za oglaševanje (stalnimi in začasnimi), ki jih postavi občina upravlja občinska uprava, vzdržuje pa jih
režijski obrat občine (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
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Oglaševanje (nameščanje oglasov in plakatiranje) na objektih in napravah iz prvega odstavka tega člena opravlja izvajalec
javne službe.
10. člen
Izvajalec javne službe je dolžan skrbeti:
- da redno vzdržuje in obnavlja objekte in naprave za oglaševanje,
- da vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov in naprav za oglaševanje,
- da so nameščeni oglasi opremljeni z občinskim žigom in datumom, do katerega dneva sme oglas viseti na objektu za
oglaševanje,
- da odstrani poškodovane oglase in jih zamenja z novimi,
- da odstrani nepravilno postavljene oglase.
11. člen
Z objekti in napravami za oglaševanje, ki jih na podlagi soglasja občine postavijo oglaševalci, upravlja in vzdržuje
posamezen oglaševalec.
Oglaševalci so dolžni skrbeti:
- da redno vzdržujejo in obnavljajo lastne objekte in naprave za oglaševanje,
- da vzdržujejo red in čistočo v neposredni okolici lastnih objektov in naprav za oglaševanje,
- da je vsak objekt ali naprava za oglaševanje označena z logotipom oglaševalca,
- da so oglasi estetsko razvrščeni,
- da so objekti in naprave za oglaševanje prelepljeni z belo polo papirja v času, ko se na njih ne oglašuje,
- da so oglasi napisani v skladu s 7. členom tega odloka.
12. člen
Oglaševalci in druge (fizične) osebe morajo oglaševanje (plakatiranje) na objektih in napravah za oglaševanje, ki jih je
postavila občina, poveriti občini.
Razmerja med oglaševalci ali drugimi (fizičnimi) osebami in občino se uredijo s pogodbo.
13. člen
Oglaševalci morajo namero postavitve stalnih ali začasnih objektov in naprav za oglaševanje prijaviti občini, ki izda soglasje
k postavitvi takega objekta.
V soglasju se določi lokacija objekta ali naprave za oglaševanje, število objektov ali naprav za oglaševanje, vsebina oglasa
ter čas oglaševanja.
Zoper izdano soglasje ni pritožbe.
14. člen
Postavljanje začasnih objektov in naprav za oglaševanje izven mest določenih v posebnem elaboratu iz 6. člena tega
odloka je možna, ko gre za enkratne promocijske aktivnosti izjemnega javnega pomena ali oglaševanje prireditev, pri
katerih ja taka oblika oglaševanja tradicionalna (npr. cirkus).
O postavitvi začasnih objektov in naprav za oglaševanje oziroma nameščanje oglasov iz prvega odstavka tega člena odloči
občinska uprava na podlagi vloge oglaševalca.
Zoper izdano soglasje ni pritožbe.
15. člen
Glede pogojev in načina oglaševanja za potrebe volilne kampanje se neposredno uporablja predpise o volilni in
referendumski kampanji.
Občina zagotavlja dodatna mesta za obveščanje v času volitev ali referenduma, objekti ali naprave za oglaševanje pa
morajo biti premični in nameščeni samo za čas volitev ali referenduma.
16. člen
Krajevne skupnosti, javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, društva in klubi
ustanovljeni na območju občine, kot tudi državni organi z namenom obveščanja javnosti sami nameščajo in odstranjujejo
oglase za potrebe lastnih neprofitnih dejavnosti v skladu z določili tega odloka brez plačila pristojbin, vendar samo na svojih
lastnih objektih in napravah za oglaševanje, ki jih v ta namen postavi občina.
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17. člen
Na javnih površinah in na površinah, na katerih ima občina lastninsko ali stvarno pravico je prepovedano:
1. nameščati oglase izven objektov ali naprav za oglaševanje npr.: na zunanjih površinah izložb, sten ali inštalacijskih
omaric, na drevesih ter na prometni signalizaciji oziroma prometni opremi,
2. trositi oglase ali jih zatikati na vozila,
3. na objektih in napravah za oglaševanje iz 16. člena tega odloka, ki so namenjeni obveščanju javnosti, nameščati oglase,
ki so namenjeni reklamiranju,
4. nenamensko uporabljati ali poškodovati objekte ali naprave za oglaševanje oziroma poškodovati ali zakrivati vsebino
oglasov,
5. postavljati objekte ali naprave za oglaševanje brez soglasja iz 13. člena tega odloka
6. nameščati oglase brez sklenitve pogodbenega razmerja z občino na podlagi 12. člena tega odloka.
18. člen
Višina in način plačevanja takse za oglaševanje, kakor tudi morebitna oprostitev plačevanja takse, se ureja skladno z
odlokom, ki ureja občinske takse.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni organ občinske redarske in inšpekcijske službe.
Na podlagi odločbe pristojnega organa občinske inšpekcijske službe morajo oglaševalci, odstraniti vse vrste objektov ali
naprav za oglaševanje, ki so jih postavili na javnih površinah ali na površinah, na katerih ima občina lastninsko ali stvarno
pravico brez ustreznega soglasja iz 13. člena tega odloka. Če jih oglaševalec ne odstrani sam, jih na stroške oglaševalca
odstrani izvajalec javne službe.
Pritožba zoper odločbo inšpekcijske službe ne zadrži njene izvršitve.
20. člen
Z globo v znesku 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če :
1. postavi objekte ali naprave za oglaševanje na javnih površinah ali na površinah, na katerih ima občina lastninsko ali
stvarno pravico brez ustreznega soglasja iz 13. člena tega odloka oziroma v neskladju z izdanim soglasjem,
2. postavi začasne objekte in naprave za oglaševanje izven mest določenih v posebnem elaboratu brez potrebnega
soglasja občine iz 14. člena tega odloka oziroma v neskladju z izdanim soglasjem,
3. ravna v nasprotju z določbami 11. člena tega odloka,
4. na objektih ali napravah za oglaševanje, ki jih je postavila občina, namešča oglase sam, ne da bi to storitev poveril
občini na podlagi sklenjene pogodbe (12. člen tega odloka) oziroma namešča oglase na navedenih objektih in napravah
v neskladju s pogodbo,
5. ne upošteva prepovedi navedenih v 1., 2., 3. in 4. točki 17. člena tega odloka.
Z globo v znesku 200 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo v znesku 100 EUR se kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori prekršek tako, da ne upošteva prepovedi iz 17.
člena tega odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00701-14/2011-1
Bukovica, 12. 5. 2011

Aleš Bucik l. r.
Župan
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