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Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – ZKme-UPB1) in 18.
člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet Občine
Renče-Vogrsko na 4. korespondenčni seji dne 18. 2. 2008 sprejel
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O DODELJEVANJU FINANČNIH POMOČI ZA PROGRAME IN INVESTICIJE
V KMETIJSTVU V OBČINI RENČE-VOGRSKO
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini
Renče-Vogrsko (Uradne objave št. 8) se doda nov 29. člen, ki se glasi:
»Sofinanciranje delovanja društev
Namen ukrepa: sofinanciranje delovanja in izvedbe osnovnih programov društev.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine za neprofitne dejavnosti.
Upravičeni stroški: materialni stroški delovanja društev in stroški izvedbe programov
društev.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami; za osnovni program predračuni ali računi izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa,
za sofinanciranje delovanja – ocena stroškov.
Višina sofinanciranja: do največ 100 % vrednosti upravičenih stroškov.«
2. člen
Dosedanji 29., 30. in 31. člen postanejo 30., 31. in 32. člen.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah.
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OBVESTILO

Občina Renče-Vogrsko in Ljudska univerza Nova Gorica
vabita na brezplačen
TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA

Vsi, ki želite »poklepetati« v angleščini s prijetno predavateljico v domačem kraju, si s
klicem zagotovite mesto v brezplačnem 25-urnem tečaju, ki se bo začel marca in bo
potekal v večernih urah v prostorih Občine Renče-Vogrsko.
Za dodatne informacije in prijavo pokličite na LUNG do 29. 2. 2008
(33-53-100 – ga. Alenka Podgornik ali
33-53-119 – ga. Ksenija Petek)
PRIČAKUJEMO VAS

