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Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 100/2005) in 3. člena Statuta Občine
Renče–Vogrsko (Ur.l.RS, št. 07/2007) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 9. redni seji, dne
18. 10. 2007 sprejel

ODLOK
O GRBU, ZASTAVI IN ŽIGU OBČINE RENČE-VOGRSKO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja obliko in način uporabe grba, zastave in žiga Občine Renče-Vogrsko (v nadaljevanju:
simboli), ki predstavljajo identitetne simbole Občine Renče-Vogrsko in označujejo pripadnost lokalni
skupnosti.
Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odloka, z njihovo uporabo se ne sme škodovati
ugledu in dostojanstvu Občine Renče-Vogrsko.
2.

člen

Izvirnike simbolov hrani občinska uprava.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot
znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
4. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka.
5. člen
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z
drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, če ni z zakonom ali s tem odlokom
drugače določeno.
6. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti kako drugače
neprimerna za uporabo.
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Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se škoduje ugledu
občine.
7. člen
Občinska uprava daje potrebna pojasnila glede uporabe grba in zastave, sprejema prošnje za
uporabo grba in zastave, izdaja odločbe o njuni uporabi in vodi evidenco izdanih odločb, ter opravlja
druga strokovna in administrativna opravila v zvezi z uporabo simbolov.
8. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave mora biti priložena ustrezna dokumentacija s
tehničnimi podatki in namenom uporabe. Dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika
grba in zastave, opis tehnike (off-set tisk, sitotisk, rezbarjenje, vezenje, fotografija ipd.) in predvideno
naklado oz. količino. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in
vsebinsko namembnost prireditve, v zvezi s katero želi uporabiti simbole občine.
9. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki
posamezniki, ki imajo sedež v Občini Renče-Vogrsko, predvsem pa tisti, ki imajo javno pooblastilo za
izvajanje posameznih nalog iz pristojnosti Občine Renče-Vogrsko, lahko zaprosijo, da se jim dovoli
uporaba simbolov v določenih primerih ali prostorih, zlasti pa:
1. v njihovi firmi ali imenu;
2. v njihovem zaščitnem znaku;
3. v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih, delovnih oblekah – uniformah;
4. v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja;
5. v priznanjih, ki jih podeljujejo;
6. v obliki spominkov ali značk.
Dovoljena je uporaba simbolov izključno v celoti.
10. člen
V odločbi s katero se dovoli uporaba grba in zastave, se določijo pogoji in način njune uporabe in
določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
Če organ, ki je odločbo izdal ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v dovoljenju, če
ne skrbi za primeren izgled simbolov, oziroma, če s svojim ravnanjem škodi ugledu občine, se
dovoljenje za uporabo lahko odvzame. Dovoljenje se odvzame z odločbo, po enakem postopku, kot je
bilo dano.
Če uporabnik z nepravilno uporabo grba in zastave povzroči občini škodo, materialno ali moralno, jo je
dolžan povrniti.
11.
člen
O pritožbah zoper odločbe iz prejšnjega člena odloča župan Občine Renče-Vogrsko.
II. GRB
12.

člen

Opis grba:
Grb Občine Renče-Vogrsko ima obliko ščita in je povzetek najstarejših simbolov na območju občine.
Sestavljen je iz dveh delov. Zgornja polovica simbolizira jeguljo, ki je značilnost občinskih voda.
Spodnja polovica je simbol strešnega venca renškega gradu.
Grb je opečnate barve, kar simbolizira tradicijo opekarstva v vaseh in zaselkih občine.
Osnovne barve grba Občine Renče-Vogrsko so:
1. opečnata – Pantone 185
2. temno rdeča – Pantone 188
3. zlata – Pantone 873
13.

člen

Grb se uporablja:
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1. v žigu in drugih znakih organov Občine Renče-Vogrsko;
2. v prostorih in na poslopju sedeža Občine Renče-Vogrsko, na svečanih sejah občinskega
sveta, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih doma in v tujini
uporabljajo organi Občine Renče-Vogrsko;
3. na plaketah in drugih priznanjih občine;
4. na oznakah in publikacijah, ki jih izdajajo organi občine,
5. v drugih primerih pod pogoji iz tega odloka.
14.
člen
Grb se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih
prireditvah in javnih shodih, na katerih se Občina Renče-Vogrsko predstavlja oziroma katerih
se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
2. na neprometnih znakih;
3. v drugih primerih, če uporaba ni v nasprotju z določili tega odloka.
15.
člen
Ko se grb uporablja poleg drugih grbov, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga, kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu;
2. v sredini polkroga, kadar so grbi razvrščeni v polkrogu;
3. na čelu kolone, kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni;
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj na levi strani, kadar so grbi in znaki razvrščeni v
vrsto;
5. na čelu skupine, kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po določilih Zakona o grbu, zastavi
in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju:
zakon).
III. ZASTAVA
16.

člen

Zastava Občine Renče-Vogrsko je:
1. opečnata – Pantone 185
2. temno rdeča – Pantone 188
3. bela
Zgornja tretjina zastave je opečnate barve in ima v sredini simbol strešnega venca renškega gradu.
Simbol je bele barve in obrobljen je s temno rdečo barvo.
Srednji del je opečnate barve in simbolizira opekarstvo v Bukovici in Volčji Dragi.
Spodnja tretjina je opečnate barve. V sredini je simbol jegulje v beli in opečnati barvi. Simbol je
obrobljen z belo in temno rdečo barvo.
Razmerje med širino in višino zastave je ena proti tri ali ena proti dva.
17. člen
Zastava je stalno izobešena na oz. pred poslopjem sedeža Občine Renče-Vogrsko.
18. člen
Zastava se obvezno izobesi:
1. ob občinskem prazniku;
2. ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena;
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti;
4. ob državnih praznikih;
5. ob drugih podobnih priložnostih, če to ni v nasprotju s tem odlokom.
Zastava se lahko izobesi tudi na poslopjih, v katerih so uradni prostori organov Občine RenčeVogrsko, na sedežih krajevnih skupnosti in na drugih javnih objektih, kjer je prireditev.
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V primeru ko je po sklepu župana odrejeno žalovanje, se zastava obesi na pol droga
19. člen
Če je zastava Občine Renče-Vogrsko izvešena poleg kakšne druge zastave, mora biti gledano od
spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge
slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izvešena ob uradnem obisku
predstavnika druge občine oziroma države.
Če je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano
od spredaj, drog z zastavo Občine Renče-Vogrsko postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izvešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Renče-Vogrsko
v sredini.
Če je zastava izvešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Renče-Vogrsko:
1. v sredini kroga - če so zastave razvrščene v krogu;
2. v sredini polkroga - če so zastave razvrščene v polkrogu;
3. na čelu kolone - če so zastave razvrščene v koloni;
4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani - če so zastave razvrščene v vrsti;
5. na čelu skupine - če so zastave razvrščene v skupini.
Določbe izvešanja veljajo le za izvešanje zastav na območju Občine Renče-Vogrsko.
Če se zastava izveša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izvešanja določbe
zakona.
IV. ŽIG
20. člen
Občina Renče-Vogrsko ima žig, ki je okrogle oblike s premerom 29 mm in manjši žig s premerom 20
mm.
Na zunanjem robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega kroga žiga je umeščen
polkrožni napis »Občina Renče-Vogrsko«, v spodnjem delu na sredini je zaporedna številka žiga.
V sredini žiga je grb Občine Renče-Vogrsko.
21. člen
Manjši žig omejuje enojna krožnica. V zgornji del žiga je umeščen polkrožni napis »Občina RenčeVogrsko«, v spodnjem delu na sredini je zaporedna številka žiga.
V sredini žiga je grb Občine Renče-Vogrsko.
22.

člen

Žig župana je okrogle oblike s premerom 29 mm.
Na zunanjem robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega kroga žiga je umeščen
polkrožni napis »Občina Renče-Vogrsko«, v spodnjem delu na sredini je napis »župan«.
V sredini žiga je grb Občine Renče-Vogrsko.
V. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, za katero nima potrebnega dovoljenja
občine;
2. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali
storitev grb, zastavo ali njune sestavne dele;
3. če uporablja grb ali zastavo, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo;
4. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine RenčeVogrsko.
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Z denarno kaznijo najmanj 200 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 200 EUR se kaznuje zasebnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
Z denarno kaznijo najmanj 100 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Sestavni del tega odloka so priloge in sicer barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in
zastave Občine Renče-Vogrsko.
25. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnih objavah Občine Renče-Vogrsko.
Številka: 00701-40/2007-1
Bukovica, 18. 10. 2007

Aleš Bucik l.r.
Župan

OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

Na podlagi 18. člena statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007) je Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko na 9. redni seji, dne 18. 10. 2007, sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju štipendij in
nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila, točkovanje in postopek za:
- dodeljevanje štipendij študentom, ki se izobražujejo za deficitarne poklice,
- dodeljevanje štipendij dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom,
- nagrajevanje mladih talentov na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in na
drugih področij.
2. člen
Sredstva za štipendije in nagrade se zagotovijo v proračunu Občine Renče-Vogrsko (v nadaljevanju:
občina).
3. člen
Sredstva za štipendije in nagrade se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
II.
ŠTIPENDIRANJE ŠTUDENTOV, KI SE IZOBRAŽUJEJO ZA DEFICITARNE POKLICE
Pogoji in merila
4. člen
Na javni razpis za dodelitev štipendije za izobraževanje za deficitarne poklice se lahko prijavi kandidat,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima status študenta,
- se izobražuje za deficitarni poklic,
- je slovenski državljan,
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-

ima stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko,
ni prejemnik republiške, kadrovske, Zoisove ali druge štipendije,
ni v delovnem razmerju, ni prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje, ne prejema nadomestila za
brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nima statusa zasebnika ali samostojnega
podjetnika.

5. člen
Merila za dodelitev štipendij so:
- dohodek na družinskega člana kandidata,
- dosežena povprečna ocena ali učni uspeh v preteklem šolskem letu.
Točkovanje
6. člen
Dohodek na družinskega člana kandidata (glede na povprečno bruto plačo v RS za preteklo
koledarsko leto):
- do 50%
8 točk
- nad 50% do 60%
6 točk
- nad 60% do 70%
4 točke
- nad 70% do 80%
2 točki
7. člen
Dosežena povprečna ocena:
- od 6,0 do 7,0
2 točki
- od 7,1 do 8,0
4 točke
- od 8,1 do 9,0
6 točk
- od 9,1 do 10,0
8 točk
8. člen
Ob doseženem enakem številu točk imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega
člana.
9. člen
Deficitarnost poklica, za katerega se izobražuje kandidat, se ugotavlja na osnovi podatkov Zavoda RS
za zaposlovanje OS Nova Gorica za čas, ko se dodeljuje štipendija.
III.
OBČINSKE ŠTIPENDIJE
Pogoji in merila
10. člen
Na javni razpis za dodelitev štipendije se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima status dijaka ali študenta za tekoče leto,
- je slovenski državljan,
- ima stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko,
- ni prejemnik republiške, kadrovske, Zoisove ali druge štipendije,
- ni v delovnem razmerju, ni prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje, ne prejema nadomestila za
brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nima statusa zasebnika ali samostojnega
podjetnika.
11. člen
Merila za dodelitev štipendij so:
- dohodek na družinskega člana kandidata,
- dosežena povprečna ocena ali učni uspeh v preteklem šolskem letu,
- uspeh v izven šolskih izobraževalnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dejavnostih,
- aktivno članstvo ali udejstvovanje v humanitarnih in drugih organizacijah posebnega
družbenega pomena.
Točkovanje
12. člen
Dohodek na družinskega člana kandidata (glede na povprečno bruto plačo v RS za preteklo
koledarsko leto):
- do 50%
8 točk
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nad 50% do 60%
nad 60% do 70%
nad 70% do 80%

6 točk
4 točke
2 točki
13. člen

Dosežen učni uspeh:
- Zadostno (2)
- Dobro (3)
- Prav dobro (4)
- Odločno (5)
Dosežena povprečna ocena:
- od 6,0 do 7,0
- od 7,1 do 8,0
- od 8,1 do 9,0
- od 9,1 do 10,0

2 točki
4 točke
6 točk
8 točk
2 točki
4 točke
6 točk
8 točk

14. člen
Uspeh v izvenšolskih izobraževalnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dejavnostih:
- 1. mesto ali zlato priznanje doseženo na mednarodnem tekmovanju
4 točke
- 1. mesto ali zlato priznanje doseženo na državnem tekmovanju
3 točke
- 2. mesto ali srebrno priznanje doseženo na mednarodnem tekmovanju
3 točke
- 2. mesto ali srebrno priznanje doseženo na državnem tekmovanju
2 točki
- 3. mesto ali bronasto priznanje doseženo na mednarodnem tekmovanju
2 točki
- 3. mesto ali bronasto priznanje doseženo na državnem tekmovanju
1 točka
- Nagrada, priznanje ali drugi javni dosežek
do 4 točke
Točke iz sedme alinee določi komisija.
Dosežki iz tega člena se med seboj izključujejo; kandidat lahko dobi točke samo za en dosežek.
15. člen
Aktivno članstvo ali udejstvovanje v humanitarnih in podobnih organizacijah ali društvih posebnega
družbenega pomena
1 točka
Komisija ima diskrecijsko pravico, da na podlagi ustreznih dokazil odloča, kateri kandidati ustrezajo
merilu iz prejšnjega odstavka.
16. člen
Ob doseženem enakem številu točk imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega
člana.
IV.

NAGRAJEVANJE MLADIH TALENTOV

17. člen
Občina dodeljuje enkratne nagrade za mlade talente za dosežene izjemne dosežke na področju
športa, kulture in umetnosti izobraževanja in na drugih področjih.
Kot izjemen dosežek na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in na drugih področjih se
po tem pravilniku šteje javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v preteklem šolskem oz. študijskem
letu na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in na drugih področjih, dokazljiv s
priznanji, s potrdili društev, klubov, izobraževalnih organizacij, organizatorjev tekmovanj …, z
nagradami ali kolajnami s tekmovanj, s potrdili o objavljenih delih, s potrdili o sodelovanju pri
znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah, koncertih in s kritikami dosežkov.
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Pogoji
18. člen
Na javni razpis za dodelitev nagrade za mlade talente se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
- starost do 30 let,
- je slovenski državljan,
- ima stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko,
- dokazilo o javno priznanem uspehu ali izjemnem dosežku v preteklem šolskem oz. študijskem
letu.
Točkovanje
19. člen
Področje športa:
- 1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
6 točk
-

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarodnem tekmovanju

-

2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na državnem tekmovanju

-

2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na mednarodnem tekmovanju

-

3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na državnem tekmovanju

-

3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na mednarodnem tekmovanju

-

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na regijskem tekmovanju

7 točk
4 točke
5 točk
2 točki
3 točke
- Nastopi v državni reprezentanci
- Posebne nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki
Točke iz devete alinee določi komisija.

1 točka
3 točke
od 1 do 7 točk

20. člen
Področje kulture in umetnosti, izobraževanja in druga področja:
- 1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem tekmovanju
6 točk
-

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarodnem tekmovanju

-

2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na državnem tekmovanju

-

2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na mednarodnem tekmovanju

-

3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na državnem tekmovanju

-

3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na mednarodnem tekmovanju

-

1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na regijskem tekmovanju

7 točk
4 točke
5 točk
2 točki
3 točke
1 točka
Posebne nagrade in drugi javni dosežki (potrdila o objavljenih delih, umetniških razstavah ali
koncertih in kritike dosežkov, sodelovanje pri znanstvenih raziskavah, recenzije dosežkov na
izobraževalno-znanstvenem področju, potrdila in priporočila gospodarskih združb o
pomembnih raziskovalnih in drugih prispevkih kandidata)
od 1 do 7 točk
Točke iz osme alinee določi komisija.
-

21. člen
Ne glede na 19. in 20. člen, ima komisija diskrecijsko pravico do dodelitve dodatnih točk v primeru
izrednega mednarodnega ali drugega dosežka.
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V.

POSTOPEK ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ IN NAGRAD ZA MLADE TALENTE

22. člen
Na podlagi sklepa župana občina objavi javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente
na spletni strani občine in v sredstvih javnega obveščanja.
23. člen
Sklep o javnem razpisu štipendij in nagrad za mlade talente sprejme župan občine.
24. člen
Javni razpis za štipendije in nagrade za mlade talente mora vsebovati:
- število razpisanih štipendij in nagrad za mlade talente,
- višino štipendij in nagrad za mlade talente,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
- zahtevano dokumentacijo,
- rok za vložitev prijave na javni razpis,
- naslovnika in način vložitve prijave na javni razpis.
25. člen
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati
vse zahtevane podatke in priloge. Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 15 dni.
Prijavo in morebitne kasnejše dopolnitve mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti na kateri je jasno
označeno na kateri javni razpis se prijava nanaša, naslov prijavitelja in opozorilo NE ODPIRAJ.
26. člen
Pristojni organ s sklepom zavrže vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, pristojni organ pozove prijavitelja, naj prijavo dopolni in določi rok za
dopolnitev. Če prijavitelj v roku prijave ne dopolni, se prijava s sklepom zavrže.
Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
27. člen
O dodelitvi štipendij in nagrad za mlade talente na podlagi javnega razpisa odloča komisija za
štipendije in nagrade za mlade talente, ki jo imenuje župan s sklepom.
Komisija za štipendije in nagrade za mlade talente ima dva člana in predsednika.
VI.

POGODBA

28. člen
Razmerje med prejemnikom štipendije ali nagrade za mlade talente in občino se uredi s pogodbo.
VII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnih objavah Občine Renče-Vogrsko.
Številka: 00701-40/2007-1
Bukovica, 18. 10. 2007

Aleš Bucik l.r.
Župan

OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

Na podlagi 18. člena statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko na 9. redni seji, dne 18. 10. 2007, sprejel naslednji
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SKLEP
1.
Občina Renče-Vogrsko, matična št. 2203553000, identifikacijska št. Za DDV SI90522001, Bukovica
43, 5293 Volčja Draga, ki jo zastopa župan Aleš Bucik neodplačno odstopa in izroča Republiki
Sloveniji, matična št. 5854814, zanjo Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, ki jo zastopa
direktor Vili Žavrlan, matična št. 5028388, davčna št. 75827735, naslednje nepremičnine, ki so javno
dobro:
• Del parc. št. 3473
– pot, v izmeri 24 m2
– ZKV 692
• Del parc. št. 3471
– pot, v izmeri 2839 m2
– ZKV 692
• Del parc. št. 3468/1
– pot, v izmeri 520 m2
– ZKV 692
• Del parc. št. 3465
– pot, v izmeri 15 m2
– ZKV 692
• Del parc. št. 2647
– pot, v izmeri 42 m2
– ZKV 692
• Del parc. št. 3472
– pot, v izmeri 511 m2
– ZKV 692
2.
Direkcija RS za ceste potrebuje nepremičnine za rekonstrukcijo državne ceste R3-615/5736, Vogrsko
- Volčja Draga.
3.
Ta sklep stopi v veljavo takoj, ko se odpravijo napake v zemljiški knjigi.
Številka: 00701-35/2007-1
Bukovica, 18. 10. 2007

Aleš Bucik l.r.
Župan

OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET
Na podlagi 59. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007) je Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko na 9. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel naslednji

SKLEP
1.
S funkcije namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Renče-Vogrsko se razreši RADIVOJ
PREGELJ, roj. 1976, univ.dipl.ekon., Mohorini 15, Renče.
2.
Za namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Renče-Vogrsko se imenuje BOŠTJAN
VONČINA, roj. 1979, univ.dipl. pravnik, Bukovica 55/D, Volčja Draga.
3.
Ta sklep velja takoj.
Številka: 00701-37/2007-1
Bukovica, 18. 10. 2007

Aleš Bucik l.r.
Župan

OBČINA RENČE-VOGRSKO
Občinska volilna komisija

Seznam kandidatov za volitve v svete krajevnih skupnosti o katerih se glasuje v posameznih
volilnih enotah:
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KS BUKOVICA-VOLČJA DRAGA
VE 1 - BUKOVICA
Zap.
št.

Ime in priimek
kandidata

Naslov

Rojstni
datum

1.

Dušan Dominko

Bukovica 50e

01/01/1945

2.
3.
4.

Karmen Furlan
Rafael Černic
Slavka Šibav

Bukovica 92
Bukovica 54
Bukovica 27b

30/12/1972
07/11/1933
18/08/1952

5.

Darko Kerševan

Bukovica 3

17/01/1959

6.

Aleksander Gorjup

Bukovica 77

28/12/1964

Izobrazba in poklic
Strojni delovodja,
Upokojenec
Tekstilni konfekcijski
tehnik, Direktorica
Električar
Upokojenka
Komercialist
Dipl. ing. gradbeništva,
Vodja projektov

Predlagatelj
LDS
SD
SD
SD
Igor Terčon+sv
Tamara
Vodopivec+sv

VE 2 – VOLČJA DRAGA
1.

Stanko Šemrl

2.

Vanda Ožbot

3.

Bernard Valič

4.

Goran Keber

5.

Dušan Nemec

6.

Adrijan Krašnja

Volčja Draga
13a
Volčja Draga
79
Volčja Draga
17c
Volčja Draga
10b
Volčja Draga
57
Volčja Draga
37a

Univ. dipl. teolog,
gospodinjec
Administratorka,
upokojenka

Franc Kavčič
+sv
Franc Kavčič
+sv

13/02/1956

Gradbeni tehnik
Grafik,
Samostojni podjetnik

08/04/1952

Steklar

LDS
Egon
Žižmond+sv
Gorazd
Abramič+sv

12/05/1942

Upokojenec

SD

10/05/1963
13/03/1952
26/08/1948

KS RENČE
VE 3 – ARČONI, RENŠKI PODKRAJ, TRG, TURELI
1.

Zdenko Zorn

2.

Katjuša Žigon

3.

Gregor Kobal

4.

Harij Mozetič

Trg 65
Renški Podkraj
39

12/04/1948

Trg 16
Renški Podkraj
20

04/02/1974

19/12/1948

26/01/1964

Organizator dela, Vodja
tehničnih pregledov
Gimnazijski maturant,
Podjetnica
Univ. dipl. ing. elektroteh.,
Vodja uvajalcev
Gradbeni tehnik,
Komercialist-zastopnik

SD
SD
N.Si
Rajko Lasič+sv

VE 4 – MARTINUČI, MERLJAKI, ŽIGONI, VINIŠČE
Boris Žigon+sv

1.

Ivan Gregorič

Žigoni 22

19/01/1965

2.
3.
4.

Darjo Gregorič
Nuraga Omerović
Martin Križman

Žigoni 133
Žigoni 34
Žigoni 121

01/01/1965
13/08/1954
19/12/1984

Kovinar
Univ. dipl. ing. rač.,
Projektant inf. sistemov
Trgovec, Prodajni referent
Gradbeni tehnik

SD
SD
LDS

VE 5 – LUKEŽIČI, MOHORINI, OŠEVLJEK
1.

Nevo Pregelj

Mohorini 2

29/07/1961

2.

Alenka Gregorič

Lukežiči 3a

07/05/1959

3.

Uroš Kobal

Oševljek 3c

16/02/1973

4.

Franko Ciglič

Oševljek 3d

07/05/1959

5.

Soban-Čebron Katja

Oševljek 1d

08/10/1963

Univ. dipl. ing.
gradbeništva, direktor
Višja medicinska sestra,
učiteljica
Profesor razrednega
pouka, Učitelj
Avtomehanik
Diplomirani ekonomist,
Samostojni podjetnik

Alenka
Gregorič+sv
Alenka
Gregorič+sv
N.Si
Alenka
Gregorič+sv
LDS
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KS VOGRSKO
VE 6 - VOGRSKO
1.

Miloš Gregorič

Dombrava 5a

07/01/1964

Strojni mehanik, CNC
operater

2.

Vera Mozetič

Vogrsko 158m

12/07/1956

Dipl. eoc, Direktorica

3.

Maja Marcovich

Vogrsko 51

11/07/1979

4.
5.

Borut Žižmond
Janko Furlan

Vogrsko 136
Vogrsko 43a

06/05/1984
11/10/1939

6.

Jožko Kravos

Vogrsko 50a

01/09/1949

Dipl. org. turizma
Računalniški tehnik,
Študent
Upokojenec
Prometni tehnik,
Komercialist

7.

Boris Živec

Vogrsko 64g

31/01/1960

Steklar, Šofer

8.

Andrejina Rijavec

Vogrsko 3

06/04/1959

9.

Jože Gorjan

Vogrsko 73

24/02/1960

10.

Katarina Valič

Vogrsko 7a

19/06/1967

11.

Pavel Fornazarič

Vogrsko 74

31/01/1976

Učiteljica
Strojni ključavničar,
Voznik
Vzgojiteljica predšolskih
otrok
Oblikovalec kovin,
Kmetovalec

12.

Andrej Kikelj

Vogrsko 146

04/10/1977

13.

Vogrsko 11

15/02/1975

14.

Robert Gregorič
Aleksander
Fornazarič

Strojni tehnik, Komercialist
Strojni tehnik,
Mehanik,trgov.

Vogrsko 84

19/06/1960

Avtomehanik, Kmet

15.
16.

Kazimir Kerševan
Samuel Baša

Vogrsko 156b
Vogrsko 169

14/06/1948
11/01/1958

Strojni tehnik, Komercialist
Kuhar, TV tehnik

Ivan
Fornazarič+sv
Alenka
Gregorič+sv
Ivan
Fornazarič+sv
Ivan
Fornazarič+sv
SD
Ivan
Fornazarič+sv
Alenka
Gregorič+sv
Ivan
Fornazarič+sv
Alenka
Gregorič+sv
Alenka
Gregorič+sv
Alenka
Gregorič+sv
Ivan
Fornazarič+sv
Alenka
Gregorič+sv
SLS
Ivan
Fornazarič+sv
LDS
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