Občinski list
(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/08)

OBČINA
RENČE – VOGRSKO

URADNE

OBJAVE

1. julij 2008
Na podlagi 21. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – Zpol-UPB6) in 18. člena
Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07), je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel

ODLOK
O USTANOVITVI SOSVETA ZA ZAGOTAVLJANJE VEČJE VARNOSTI
OBČANOV
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se v Občini Renče-Vogrsko ustanavlja Sosvet za zagotavljanje večje varnosti
občanov (v nadaljnjem besedilu: sosvet), v katerem občinski svet samostojno in preko
organov občinske uprave skupaj s Policijskim oddelkom Šempeter sprejema ukrepe in izvaja
naloge, ki so usmerjene v zagotavljanje večje varnosti občanov in k spodbujanju ter vplivanju
občanov na varnostno organiziranje. Sosvet nadalje aktivno spremlja, preprečuje in odpravlja
različne asocialne pojavnosti.
V sosvet so vključeni tudi predstavniki različnih organizacij in institucij, katerih dejavnost je
povezana s cilji, zaradi katerih je sosvet ustanovljen.
II. DELOVNO PODROČJE
2. člen
Sosvet skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter za izvajanje
ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na
naslednjih področjih:
1. varnosti, preventivi in reševanju problematike na področju kriminalitete in drugih
odklonskih pojavov;
2. preprečevanje uničevanja javne lastnine,
3. javnega reda in miru;
4. varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu;
5. na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.
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III. NALOGE
3. člen
V okviru svojih pristojnosti sosvet opravlja zlasti naslednje naloge:
1. preučuje, spremlja, obravnava in analizira problematiko s področij naštetih v 2. členu
ter druge varnostno-vzgojne pojave in dogodke, ki urejajo posamezna področja in
morebitne rešitve nastalih težav v lokalni skupnosti;
2. sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, katerih cilji so
usmerjeni k zagotavljanju večje varnosti in strpnosti med občani;
3. spodbuja k varnostnemu samoorganiziranju občanov;
4. sodeluje, spremlja in spodbuja delovanje in izvajanje različnih preventivnih
programov, namenjenih vsem občanom, ki iščejo pomoč;
5. organizira problemske konference, okrogle mize, posvete, predavanja in druge akcije,
katerih namen je osvestiti, informirati ter spodbuditi občane k zdravemu,
ustvarjalnemu in na različnih področjih dejavnemu življenju, ob upoštevanju varnostne
kulture in strpnosti med ljudmi;
6. opravlja druge zadeve s področja preventive na področju javnega reda, zatiranju
kriminalitete in drugih oblik patoloških stanj;
7. sprejema pobude občanov, krajevnih skupnosti in drugih ter daje občinskim
strokovnim službam predloge za izboljšanje varnosti občanov.
Sosvet navezuje stike s sosednjimi občinami ter deluje na način, da bi bili ukrepi usklajeni na
celotnem območju občine.
IV. SESTAVA IN DELOVANJE
4. člen
Sosvet ima enajst stalnih članov, ki so njegovi člani po funkciji.
Mandat članov traja štiri leta.
Sosvet sestavljajo:
1. župan, kot predsednik sosveta za varnost občanov;
2. komandir Policijskega oddelka Šempeter;
3. predstavnik, ki ga imenuje občinski svet izmed sebe;
4. tajnik občine Renče-Vogrsko;
5. predsednik Krajevne skupnosti Renče;
6. predsednik Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga;
7. predsednik Krajevne skupnosti Vogrsko;
8. ravnatelj Osnovne šole Lucijana Bratkoviča – Bratuša Renče;
9. predsednik Odbora za družbene dejavnosti;
10. poveljnik civilne zaščite;
11. predsednik društva Mladi Renče-Vogrsko.
V delovanju sosveta se kot nestalni člani lahko vključujejo tudi drugi predstavniki organov,
organizacije in društev, ki neposredno ali posredno lahko vplivajo na varnost občanov. K
sodelovanju jih povabi župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta.
5. člen
Delovanje je javno in se ureja s poslovnikom, ki ga sprejme sosvet.
6. člen
Občinski svet določi na podlagi programa dela v vsakoletnem proračunu sredstva za
izvajanje nalog sosveta.
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Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu, uporablja sosvet na podlagi sprejetega
finančnega načrta.
Sosvet o svojem delu poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno.
7. člen
Strokovno pripravo gradiv opravljajo strokovne službe posameznih javnih zavodov in drugih
služb, administrativno-tehnične naloge za sosvet pa opravlja občinska uprava.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnih objavah Občinskega glasila.
Številka: 00701-17/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 4. člena Odloka o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov in
18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007) je Občinski svet Občine
Renče-Vogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji

SKLEP
1. V sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov se izmed članov Občinskega sveta
Občine Renče-Vogsko imenuje Gregor Kobal, Trg 16, 5292 Renče.
2. Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 00701-18/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 6. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), Odloka o
proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2008 (Uradne objave v bčinskem glasilu, št.
1/2008), 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007) in vloge
Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na
13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občina Renče-Vogrsko bo tudi v šolskem letu 2008/2009 zagotavljala proračunska sredstva
za izvajanje podaljšanega bivanja v OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Podružnični šoli
Vogrsko.
2.
Občina Renče-Vogrsko bo navedena proračunska sredstva zagotavljala le v primeru, če bo
Ministrstvo za šolstvo in šport tudi v letu 2008/2009 odklonilo financiranje podaljšanega
bivanja v OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Podružnični šoli Vogrsko.
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3.
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 00701-19/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih
glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/1998, 82/2003 in 61/2005) in 18. člena Statuta Občine
Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 13.
redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji

SKLEP
O DELOVANJU IN FINANCIRANJU PODRUŽNIČNE ŠOLE VOGRSKO
1.
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici naj pouk v kombiniranem oddelku
Podružnične šole Vogrsko organizira tudi v šolskem letu 2008/2009. Pouk se naj organizira v
prvi in drugi triadi oz. za učence od 1. do 6. razreda.
2.
Za spremembo Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici je
pristojna Občina Šempeter-Vrtojba.
3.
Občina Renče-Vogrsko bo v skladu s soglasjem Ministrstva za šolstvo in šport o obsegu
financiranja oddelka v Podružnični šoli Vogrsko v šolskem letu 2008/2009 zagotovila
sredstva za kritje morebitnih stroškov zaradi uvedbe predmetnega pouka v 6. razredu, ki ne
bodo kriti iz državnega proračuna
4.
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 00701-20/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 6. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), Odloka o
proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2008 (Uradne objave v Občinskem glasilu, št.
1/2008), 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007), Zakona o
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25-911/2008), Pravilnika o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/2005)
in vloge Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji

SKLEP
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1.
Občina Renče-Vogrsko bo ob oblikovanju enega oddelka v prvem starostnem obdobju in
enega oddelka v drugem starostnem obdobju v Vrtcu Vogrsko v šolskem letu 2008/2009
Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v
Vrtcu Vogrsko zagotavljala:
- kritje izpadov do normativov,
- kritje morebitne razlike do ekonomske cene,
- kritje stroškov nakupa opreme za nov oddelek prvega starostnega oddelka v skupni
višini do 2.500,00 EUR.
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Vrtec Vogrsko je dolžan ob nakupu opreme
predhodno pridobiti soglasje Občine Renče-Vogrsko k nakupu izbrane opreme.
2.
Za izdajo soglasja k številu oddelkov, sistematizaciji in ceni programov je pristojna Občina
Šempeter-Vrtojba.
3.
Medsebojna razmerja med občino ustanoviteljico, Občino Renče-Vogrsko in OŠ Ivana Roba
Šempeter pri Gorici se uredijo s posebno pogodbo.
4.
Ta sklep prične veljati takoj, uporablja pa se za obdobje šolskega leta 2008/2009.
Številka: 00701-21/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi predloga Sveta staršev OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Sveta šole OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto
2008 (radne objave v Občinskem glasilu, št. 1/2008), Pravilnika o subvencioniranju šolske
prehrane učencev v osnovnih šolah (Uradni list RS, št. 34/2004), Pravilnika OŠ Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče o subvencioniranju šolske prehrane in 18. člena Statuta Občine
Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 13.
redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji

SKLEP
O FINANCIRANJU DODATNIH NADSTANDARDNIH PROGRAMOV
V OSNOVNI ŠOLI LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE IN V OSNOVNI
ŠOLI VOGRSKO
1.
Občina Renče-Vogrsko bo subvencionirala nakup delovnih zvezkov v šolskem letu
2008/2009 za vse učence v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in OŠ Vogrsko v višini 50
% nabavne vrednosti delovnih zvezkov.
Proračunska sredstva se bodo nakazala na TRR OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in
na TRR OŠ Vogrsko na podlagi zahtevka s priloženimi fotokopijami računov, ki ga bo Občini
izstavila OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in OŠ Vogsko.
2.
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Občina Renče-Vogrsko bo v šolskem letu 2008/2009 vsem tistim učencem OŠ Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče in OŠ Vogsko, ki na podlagi Pravilnika o subvencioniranju šolske
prehrane učencev v osnovnih šolah in Pravilnika o subvencioniranju šolske prehrane ne
bodo upravičeni do subvencioniranja šolske malice, subvencionirala šolsko malico v višini
30%.
Proračunska sredstva se bodo nakazovala na TRR OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in
na TRR OŠ Vogrsko na podlagi zahtevkov, ki jih bo Občini mesečno izstavljala OŠ Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče in OŠ Vogrsko.
3.
Občina Renče-Vogrsko bo v skladu s sklepom OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče o
organiziranju pouka angleščine v prvem razredu devetletne šole zagotovila proračunska
sredstva za kritje stroškov tega programa v šolskem letu 2008/2009 v višini 1.375,78 EUR.
4.
V Odloku o proračunu Občine Renče-Vogrsko se zagotovijo ustrezne prerazporeditve
proračunskih sredstev in v skladu s sklepom OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče o
organiziranju pouka angleščine v prvem razredu devetletne šole tudi nova postavka za
financiranje pouka angleščine v prvem razredu v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.
5.
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 00701-22/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 6. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), Odloka o
proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2008 (Uradne objave v Občinskem glasilu, št.
1/2008), 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Ur. l. RS, št. 7/2007), Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25-911/2008), Pravilnika o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/2005)
in vloge Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občina Renče-Vogrsko daje Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče soglasje, da v
šolskem letu 2008/2009 oblikuje 5 oddelkov vrtca, in sicer 2 oddelka v Vrtcu Renče in 3
oddelke v Vrtcu Bukovica.
V Vrtcu Renče se oblikuje 1 heterogen oddelek drugega starostnega obdobja in 1 oddelek 34 leta starih otrok drugega starostnega obdobja.
V Vrtcu Bukovica se oblikuje 1 heterogen oddelek prvega starostnega obdobja, 1 starostno
kombiniran oddelek in 1 heterogen oddelek drugega starostnega obdobja.
2.
Občina Renče-Vogrsko daje OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče soglasje k
sistematizaciji 10 strokovnih delavcev in 4,14 ostalih delavcev v Vrtcu pri OŠ Lucijana
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Bratkoviča Bratuša Renče v šolskem letu 2008/2009.
3.
Ta sklep prične veljati takoj, uporablja pa se za obdobje šolskega leta 2008/2009.
Številka: 00701-23/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 6. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), Odloka o
proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2008 (Uradne objave v Občinskem glasilu, št.
1/2008), 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007), 31. člena
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25-911/2008), 20. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005 in 120-5536/2005) in predloga cen programov vrtca OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 13. redni seji,
dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji

SKLEP
O CENAH PROGRAMOV VRTCA IN DODATNIH SUBVENCIJAH K PLAČILOM
PROGRAMOV VRTCA V OBČINI RENČE-VOGRSKO
1.
Ekonomske cene programov vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se določijo tako,
da mesečne cene na otroka po posameznih programih od 1. septembra 2008 dalje znašajo:
PRVO STAROSTNO OBDOBJE
PROGRAMI
Celodnevni program
Poldnevni program

EUR
454,00
389,05

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
PROGRAMI
Celodnevni program
Poldnevni program

EUR
339,74
304,20

Razliko med ceno 339,74 EUR in ekonomsko ceno kombiniranega oddelka in oddelka 3-4
leta starih otrok v višini 22,03 EUR za 1 otroka krije staršem občina izven cene.
2.
Stroški živil so izračunani na 22 obračunskih dni. Za javljene odsotnosti se dnevno odbija po
eno dvaindvajsetino mesečnih stroškov živil v višini 1,84 EUR v vseh programih.
Za otroke, vključene v program poldnevnega programa brez kosila, se plačilo za poldnevni
program zmanjša za mesečni strošek kosila v višini 24,20 EUR.
3.
Starši otrok, za katere je Občina Renče-Vogrsko po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
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programa vrtca in imajo otroke vključene v vrtce na območju Občine Renče-Vogrsko, lahko
dodatno uveljavljajo naslednje subvencije in oprostitve:
1. Subvencije k plačilom staršem zaradi počitniške odsotnosti otrok iz vrtca v juliju in
avgustu
Staršem otrok, ki so odsotni iz vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in Vrtca
Vogrsko v juliju in avgustu, se prizna subvencijo k plačilu z odločbo določenega prispevka za
program vrtca po odbitku neporabljenih živil v višini 75 % za čas odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši so dolžni najaviti počitniško
pričetkom predvidene odsotnosti.

odsotnost otroka najmanj 3 obračunske dni pred

Vrtec v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in Vrtec Vogrsko za javljene počitniške
odsotnosti staršem avtomatično obračunavata subvencije.
2. Oprostitev plačil staršev zaradi daljših odsotnosti otroka iz vrtca iz zdravstvenih
razlogov
Starši otrok, ki so več kot 15 zaporednih obračunskih dni odsotni iz vrtca v OŠ Lucijana
Bratkoviča Bratuša in Vrtca Vogrsko iz zdravstvenih razlogov, so oproščeni plačila programa
vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši so za uveljavitev oprostitve dolžni najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni po
ponovni vključitvi otroka v vrtec dostaviti vrtcu zdravniško potrdilo o dejanski odsotnosti
otroka.
Vrtec v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša in Vrtec Vogrsko po pravočasni vložitvi zdravniškega
potrdila staršem oprostitve avtomatično obračunava..
3. Dodatno znižanje plačil staršev za 1 plačilni razred za družine, ki imajo 3 in več
predšolskih in šoloobveznih otrok
Staršem, ki imajo 3 in več predšolskih in šoloobveznih otrok, se plačilni razred, ki se določi v
skladu z lestvico iz 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, dodatno zniža
za 1 (en) plačilni razred oz. za 10 % cene programa, ki ga obiskuje otrok.
Dodatno znižan plačilni razred ne more biti nižji od 1. plačilnega razreda oz. od 10 % cene
programa.
4. Upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri določitvi
prispevka staršev
Staršem, ki imajo sklenjene pogodbe o najetem stanovanjskem kreditu za rešitev
stanovanjskega problema, se vplačane anuitete stanovanjskega kredita v obdobju zadnjih 12
mesecev pred oddajo vloge odbije od dohodkovne osnove za določitev plačila oz. od bruto
dohodka družine.
Starši so za uveljavitev pravice do zmanjšanja osnove za določitev plačila za program vrtca
dolžni Vlogi za znižano plačilo vrtca priložiti fotokopijo sklenjene pogodbe o najetem
stanovanjskem kreditu za rešitev stanovanjskega problema in potrdilo banke o vplačanih
anuitetah najetega stanovanjskega kredita v obdobju zadnjih 12 mesecev pred oddajo vloge
v EUR. Iz pogodbe o najetem stanovanjskem kreditu mora biti razvidna obveznost
plačevanja kredita v letu, za katerega se določa znižano plačilo za program vrtca.
4.
Sredstva za kritje razlik med z odločbo določenimi in med subvencioniranimi prispevki starši
zaradi dodatnih subvencij in oprostitev se zagotavljajo iz proračuna Občine Renče-Vogrsko
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na podlagi zahtevkov OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in Vrtca Vogrsko.
Vrtca sta dolžna zahtevkom za kritje razlik zaradi dodatnih subvencij in oprostitev priložiti
mesečne obračune subvencij in oprostitev s seznami otrok s subvencioniranimi prispevki.
Zahtevkom za kritje prispevkov staršev zaradi oprostitve plačil staršev zaradi daljših
odsotnosti otroka iz vrtca iz zdravstvenih razlogov je potrebno priložiti fotokopije
zdravniškega potrdila.
Dodatne subvencije plačil staršev za programe v vrtcih na območju Občine Renče-Vogrsko
ne veljajo za tiste starše, katerim bo v skladu z 29. členom Zakona o vrtcih plačila za
programe vrtca od 1. septembra 2008 dalje zagotavljala država iz državnega proračuna.
5.
Ta sklep prične veljati takoj, uporabljati pa se prične 1. 9. 2008.
Številka: 00701-24/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 17/91, 55/1992, 66/1993,
8/1996, 23/2000), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/2007) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradnilist RS, št.
7/2007) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel
naslednji

SKLEP
1.
Občina Renče-Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica v predloženem besedilu.
2.
Predlog Odloka se sprejme v skrajšanem postopku.
3.
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 00701-25/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 17/91, 55/1992, 66/1993,
8/1996, 23/2000), 40. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/2007),15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št.
110/2006) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007) je Občinski
svet Občine Renče-Vogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji
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SKLEP
1.
Občina Renče-Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica v predloženem besedilu.
2.
Predlog Odloka se sprejme v skrajšanem postopku.
3.
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 00701-26/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 ZVO-1 –
UPB1), 17 člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1 – UPB4, 17/08 in 21/08)
in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je občinski svet Občine
Renče-Vogrsko, na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji

ODLOK
o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji in načini izvajanja obvezne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine RenčeVogrsko, in sicer se določijo:
- organizacijska in prostorska zasnova opravljanja gospodarske javne službe;
- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev;
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
- pravice in obveznosti uporabnikov;
- viri financiranja gospodarske javne službe in način njihovega oblikovanja;
- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki
so lastnina samoupravne lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in
varstvo, ki ga uživa;
- drugi elementi, pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
2. člen
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda ureja:
- načrtovanje in gradnjo javne kanalizacije;
- pogoje za priključevanje na javno kanalizacijo;
- uporabo javne kanalizacije;
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-

odvajanje odpadnih in padavinskih voda v javno kanalizacijo in pogoje, ki se tičejo
odvajanja meteornih voda izven cestnega omrežja;
merjenje kakovosti in količin odpadnih voda;
odmero in obračun stroškov za uporabo javne kanalizacije;
plačilo prispevkov in drugih pristojbin ter
postopke zoper kršitelje odloka.
3. člen

Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je
pravna oseba, ki ji občina na podlagi akta o ustanovitvi gospodarske javne službe podeli
izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v
skladu s predpisi o gospodarskih javnih službah.
Izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) ima pri
upravljanju javne kanalizacije predvsem naslednje naloge:
- skrbi za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije ter za njeno nemoteno delovanje;
- vodi kataster javne kanalizacije;
- vzdržuje javno kanalizacijo;
- izdaja smernice, projektne pogoje in soglasja;
- nadzira odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
- izvaja ali nadzira izvajanje priključkov na javno kanalizacijo ter
- obračunava storitve kanalščine, čiščenja odpadnih voda in drugih pristojbin, določenih s
predpisi.
Izvajalec javne službe je dolžan enkrat letno dostaviti občinskemu svetu poročilo o izvajanju
javne službe. Med letom je izvajalec javne službe dolžan obveščati občinski svet oziroma
pristojni občinski upravni organ o vseh dejstvih in pojavih, ki pomembneje vplivajo na
izvajanje javne službe.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
- lastnik infrastrukturnih objektov in naprav javne kanalizacije v Občini Renče-Vogrsko
je Občina Renče-Vogrsko;
- izvajalec javne službe je izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
odpadnih komunalnih voda, ustanovljen za upravljanje javne kanalizacije;
- uporabnik javne kanalizacije (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka fizična ali pravna
oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja
komunalna odpadna voda oziroma se zbira padavinska voda, ki odteka v javno
kanalizacijo;
- javna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami je kanalizacijsko omrežje, ki je
kot tehnološka celota namenjeno za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda;
- interna kanalizacija uporabnika je vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu in na
zemljišču uporabnika s pripadajočimi objekti in napravami uporabnika do mesta
priključitve;
- kanalizacijski priključek je kanal, ki poteka od zbirnega revizijskega jaška uporabnika
do mesta priključitve na javno kanalizacijo;
- nevarne snovi v odpadni vodi so tiste snovi ali kemijske spojine, ki so škodljive in
nevarne snovi določene z uredbami, ki jih je sprejelo pristojno ministrstvo, povzročajo
škodo na javni kanalizaciji, škodljivo delujejo na čiščenje odpadnih voda, škodujejo
biološkim združbam v sprejemniku, povzročajo, da odvečen mulj ne ustreza
lastnostim, ki so določene z uredbami, ki jih je sprejelo pristojno ministrstvo;
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-

-

-

-

-

porabljena voda je pitna ali tehnološka voda, ki je osnova za obračun stroškov za
odvajanje in čiščenje odpadnih vod in se meri z vodomerom skladno z zakonom in
Odlokom o oskrbi s pitno vodo;
odpadna voda je voda, ki se po uporabi odvaja v javno kanalizacijo in mora po kvaliteti
ustrezati uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov
onesnaževanja;
komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi
uporabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih
opravilih; komunalna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni rabi, v proizvodnih
in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v
gospodinjstvu;
tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrti ali
obrti podobni gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni
vodi; za tehnološko odpadno vodo se šteje tudi zmes tehnološke odpadne vode s
komunalno odpadno ali padavinsko vodo ali z obema, če se pomešane vode po
skupnem iztoku odvajajo v kanalizacijo;
padavinska voda je voda, ki kot posledica meteornih padavin odteka iz utrjenih površin
v javno kanalizacijo;
kanal je cevovod z opremo, ki je zgrajen po posebnih tehnoloških predpisih, skladno s
tehničnim pravilnikom in drugimi določbami, in ki je kot tehnološka celota namenjen za
transport odpadnih vod;
čistilna naprava za pred čiščenje je naprava v lasti uporabnika, ki je zgrajena z
namenom, da iz odpadnih vod uporabnika popolnoma ali delno izloči nevarne snovi, ki
bi poslabšale lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji tako, da so odpadne vode
primerne za izpust v javno kanalizacijo; nameščena je praviloma pred priključkom na
javno kanalizacijo;
merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča tehnično izvedbo meritev količin
in kakovosti odpadne vode;
mejna vrednost emisije snovi in toplote je vrednost, na podlagi katere se določa
čezmerna obremenitev pri izpuščanju snovi ali oddajanju toplote v kanalizacijo z
odvajanjem odpadne vode po predpisih;
mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo komunalne odpadne vode z
zmogljivostjo čiščenja manjšo od 2000 PE, v kateri poteka biorazgradnja s pospešenim
prezračevanjem s pomočjo razpršene biomase ali s pritrjenim biološkim filmom ali
biorazgradnja z naravnim prezračevanjem s precejanjem skozi peščeni filter, s
pomočjo rastlin, v naravnih ali prezračevanih lagunah;
nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega se
odvaža komunalna odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo na
komunalno čistilno napravo;
pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez ozračevanja,
v kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardoma SIST
DIN 426-del 1 in SIST EN 752-1.1995.

Vsi ostali strokovni izrazi so podrobneje opisani v tehničnem pravilniku.
Uprava izvajalca javne službe sprejme na predlog strokovnih služb in ob soglasju župana
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (v nadaljnjem besedilu: Tehnični pravilnik).
II. UPRAVLJANJE Z OBJEKTI IN NAPRAVAMI ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
ODPADNIH VOD
5. člen
Z javno kanalizacijo in s pripadajočimi objekti ter napravami namenjenimi za odvajanje in
čiščenje odpadnih in padavinskih vod, upravlja izvajalec javne službe.
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Objekti in naprave javne kanalizacije so:
1. sekundarno kanalizacijsko omrežje in naprave:
- kanalizacija mešanega ali ločenega sistema za neposredno priključevanje
uporabnikov na posameznem območju;
- črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode na sekundarnem
omrežju in ostali pripadajoči objekti in naprave (razbremenilniki, revizijski jaški,
zadrževalni bazeni visokih voda, ipd.);
- čistilne naprave za odpadne vode na posameznem območju (stanovanjskem,
obrtnem, industrijskem ipd…);
2. primarno kanalizacijsko omrežje in naprave:
- kanalizacijski vodi za odvajanje odpadne in padavinske vode iz dveh ali več
stanovanjskih in drugih območij v poselitvenem območju naselja
(stanovanjskem, obrtnem, industrijskem...);
- črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode in ostali pripadajoči
objekti in naprave (razbremenilniki, revizijski jaški, ipd.) na primarnem
kanalizacijskem omrežju;
- čistilne naprave za odpadne vode za več stanovanjskih in drugih območij v
poselitvenem območju naselja (stanovanjskem, obrtnem, industrijskem…);
3. magistralno omrežje in naprave :
- kanalizacijski kolektorji za odvajanje odpadne in padavinske vode;
- črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode na magistralnem
omrežju;
- občinska čistilna naprava.
6. člen
Objekti in naprave za katere je odgovoren uporabnik so:
- vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu s pripadajočimi kanalizacijskimi objekti
in napravami;
- kanalizacijski priključek (spojni kanal) od objekta uporabnika do mesta priključitve na
javno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami v zgradbi in na zemljišču;
- naprave za akumulacijo, prečrpavanje, predčiščenje, čiščenje, nevtralizacijo odpadnih
voda;
- merilno mesto na spojnem kanalu, ipd.;
- greznice;
- kanalska mreža posameznega ali skupinskega objekta;
- male komunalne čistilne naprave za posamezni ali skupinski objekt, manjše od 50 PE.
Kanalizacijo, objekte in naprave iz tega člena, vzdržuje uporabnik na lastne stroške.
Uporabniki oziroma lastniki so dolžni vzdrževati kanalizacijo tako, da je omogočeno
normalno odvajanje odpadnih in padavinskih vod s tem, da so v vsakem trenutku izpolnjeni
predpisani pogoji za izliv odpadnih voda v javno kanalizacijo.
III. GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE
7. člen
Dolgoročni program in dinamiko razvoja, širjenja, posodabljanja in sanacije sistema
odvajanja in čiščenja odpadnih vod predlaga izvajalec javne službe v obliki dolgoročne
zasnove sistema javne kanalizacije za obdobje najmanj 10 let, ki jo kot strokovno podlago
dolgoročnim razvojnim dokumentom občine potrdi oziroma v postopku sprejemanja,
spreminjanja ali dopolnjevanja dolgoročnih razvojnih dokumentov tudi sprejme lastnik javne
infrastrukture.
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Kratkoročni program in dinamiko gradnje, posodabljanja, sanacije in vzdrževanja sistema
odvajanja in čiščenja odpadnih vod predlaga izvajalec javne službe v obliki programa
vzdrževanja in posodabljanja javne kanalizacije, ki jo kot strokovno podlago letnemu in
večletnemu proračunu občine potrdi oziroma v postopku sprejemanja, spreminjanja ali
dopolnjevanja proračuna občine tudi sprejme lastnik javne infrastrukture.
Program vzdrževanja in posodabljanja javne kanalizacije mora biti skladen z dolgoročno
zasnovo sistema javne kanalizacije.
8. člen
Javno kanalizacijo se načrtuje in gradi samo na podlagi sprejetega programa gradnje,
vzdrževanja in posodabljanja javne kanalizacije, ki mora biti usklajen z veljavnimi
prostorskimi akti občine in v skladu s Tehničnim pravilnikom.
9. člen
Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini javne kanalizacije ali na javni kanalizaciji,
si morajo za ta dela pridobiti soglasje izvajalca javne službe. Stroške, ki so nastali v zvezi z
izdajo soglasja, krije pravna ali fizična oseba, ki je dala vlogo za izdajo soglasja.
V primeru poškodbe javne kanalizacije so jo dolžni vzpostaviti v prejšnje stanje in poravnati
vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodovanja kanalizacije ali prekinitve odvajanja
in čiščenja odpadnih voda. V primeru škode le-to oceni sodni cenilec ustrezne stroke.
Na javno kanalizacijo ni dovoljeno postavljati ali na njej graditi objektov, nasaditi drevesnih
vrst v varovalnem pasu 1,5 m od osi kanala, ki razširijo svoj korenski sistem v globino in
širino, zaradi česar bi lahko povzročili škodo na kanalizaciji ali ovirali normalno obratovanje in
vzdrževanje javne kanalizacije, razen če je s projektno dokumentacijo in soglasjem
upravljavca drugače določeno.
Javne prometne površine, ki se prekopavajo zaradi gradnje javne kanalizacije, mora
izvajalec gradbenih del vzpostaviti v prejšnje stanje na lastne stroške.
10. člen
Javno kanalizacijsko omrežje praviloma poteka po javnem zemljišču.
Javna kanalizacija z objekti in napravami mora biti vedno dostopna izvajalcu javne službe
zaradi rednega vzdrževanja, meritev in kontrole.
V primeru, ko javna kanalizacija poteka po zasebnih zemljiščih morajo lastniki zemljišč, preko
katerih poteka javna kanalizacija, ob vsakem času omogočiti izvajalcu javne službe prost
dostop do objektov javne kanalizacije. V primeru, da lastniki zemljišč izvajalcu javne službe
ne omogočijo dostopa, morajo povrniti morebitno škodo, ki bi s tem nastala.
11. člen
Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcijska ali druga dela na objektih ali na
površinah ob javni kanalizaciji, mora pri opravljanju teh del skrbeti, da ne poškoduje javne
kanalizacije in drugih objektov. Pri trajni spremembi nivelete terena mora novemu stanju
terena prilagoditi tudi javno kanalizacijo.
Gradbena dela (razen redne obdelave kmetijskih zemljišč, ki ni globlje od 0,6 m), pri katerih
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se neposredno poseže v javno kanalizacijo, sme izvajati le izvajalec javne službe ali drugi
izvajalec pod neposrednim nadzorstvom predstavnika upravljavca.
12. člen
Kdor vloži svoja finančna oz. materialna sredstva za gradnjo javne kanalizacije, s tem ne
pridobi lastninske pravice do javnega kanalizacijskega omrežja.
IV. VAROVANJE IN RAZVOJ KANALIZACIJSKEGA SISTEMA
13. člen
Izvajalec javne službe upravljanja z javno kanalizacijo na območju Občine Renče-Vogrsko je
dolžan na javni kanalizaciji izvajati ukrepe, predvidene z odlokom, Tehničnim pravilnikom in
zakonodajo, ki prispevajo k varovanju javne kanalizacije pred poškodovanjem in drugimi
nedovoljenimi posegi.
14. člen
Javna kanalizacija ima na podlagi Tehničnega pravilnika določene varovalne pasove,
predpisane odmike, omejitve in prepovedi, ki so obvezne za vse subjekte, ki z načrtovanjem
posegov, gradnjo objektov in naprav ali z izvajanjem dejavnosti zadevajo te varovalne
pasove.
Za kakršenkoli poseg v varovalni pas javne kanalizacije, razen za redno obdelavo kmetijskih
zemljišč, je potrebno soglasje upravljavca javne kanalizacije.
V. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
15. člen
Izvajalec javne službe je pooblaščen za izdajo smernic in mnenj k prostorskim aktom ter
projektnih pogojev in soglasij k gradnji javne kanalizacije, skladno z določili zakonov, ki
obravnavajo urejanje prostora in graditev objektov.
16. člen
Uporabnik, ki je lastnik objekta v katerem nastajajo odpadne vode, se mora priključiti na
javno kanalizacijo, povsod tam, kjer je zgrajena.
Priključek na javno kanalizacijo mora biti omogočen vsakemu objektu na območju, na
katerem je skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode po predpisih o varstvu okolja predvidena gradnja kanalizacije.
17. člen
Kanalizacijski priključek zgradi uporabnik na lastne stroške.
Uporabnik lahko gradi kanalizacijski priključek tudi v lastni režiji.
Če uporabnik ne poveri gradnje kanalizacijskega priključka izvajalcu javne službe, mora
njegovo gradnjo nadzorovati pooblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške
nadzora zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi cenika storitev.
18. člen
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Investitor - bodoči uporabnik, mora najmanj 15 dni pred začetkom gradnje kanalizacijskega
priključka prijaviti izvajalcu javne službe začetek gradnje ter si od izvajalca javne službe, na
podlagi pisne vloge, pridobiti tehnične smernice za gradnjo kanalizacijskega priključka na
podlagi določb Tehničnega pravilnika.
Pisni vlogi mora uporabnik priložiti:
- pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo, ali
dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967;
- potrjen izris iz katastrskega načrta, za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo;
- grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna velikost objekta (situacija) ter
predvideni priključki na gospodarsko javno infrastrukturo;
- pogodbe o služnosti z lastniki parcel, preko katerih naj bi potekal kanalizacijski
priključek, v primeru, če investitor poveri gradnjo kanalizacijskega priključka izvajalcu
javne službe.
19. člen
Kanalizacijski priključek mora biti izveden v skladu z določbami Tehničnega pravilnika.
Po končani montaži in preizkusu vodotesnosti izda upravljavec investitorju potrdilo, da je
kanalizacijski priključek zgrajen strokovno in tehnično pravilno in v skladu z določbami
Tehničnega pravilnika (v nadaljevanju: potrdilo).
20. člen
Neposredno priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo izvede na stroške investitorja
oziroma bodočega uporabnika izvajalec javne službe ali drugi usposobljen izvajalec pod
neposrednim nadzorstvom predstavnika izvajalca javne službe.
Praviloma ima vsaka zgradba en spojni kanal oziroma en kanalizacijski priključek na javno
kanalizacijo.
Lastnik notranje kanalizacije ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov po svoji
notranji kanalizaciji na javno kanalizacijo, brez soglasja upravljavca.
21. člen
Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma pred povečanjem obstoječe
priključne moči mora bodoči uporabnik plačati pristojbino, ki jo določi izvajalec javne službe
po merilih, ki so določena v Tehničnem pravilniku in ceniku storitev. O tem skleneta bodoči
uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo.
Navodila o vzdrževanju kanalizacijskega priključka, ki jih pripravi izvajalec javne službe, so
obvezna priloga k tej pogodbi.
22. člen
Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija s čistilno napravo za objekte, ki se lahko
priključijo na javno kanalizacijo, gradnja greznic ni dovoljena.
Objekti, ki jih ni možno priključiti na javno kanalizacijo, oziroma so preveč oddaljeni od
javnega kanalizacijskega omrežja in imajo zgrajene greznice, morajo uporabniki obvezno
prazniti vsaj enkrat letno z odvozom na čistilno napravo.
23. člen
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Izvajalec javne službe ne sme izdati potrdila ter skleniti pogodbe za priključitev spojnega
kanala na javno kanalizacijo:
- če je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalitetno odvajanje odpadnih
vod;
- če odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ne bi bilo mogoče mehansko in biološko
očistiti, oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v nasprotju z veljavnimi pravilniki,
predpisi in zakonodajo;
- če je kanalizacijski priključek zgrajen tehnično nepravilno oziroma nekvalitetno.
24. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je dovoljena na predlog upravljavca objekta le v
primeru rušenja priključenega objekta. Kanalizacijski priključek se prekine na stroške
uporabnika tako, da se zamaši na mestu priključevanja na javno kanalizacijo. Priključek
odjavi lastnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred ukinitvijo priključka. Izvajalec
javne službe po odjavi izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.
Uporabnik mora posredovati odjavo priključka izvajalcu javne službe v pisni obliki.
Izvajalec javne službe si pridržuje pravico, da ukine priključek, če niso upoštevana določila
tega odloka ali Tehničnega pravilnika.
VI. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
25. člen
Prenos oziroma prevzem obstoječih objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje
izvajalcu javne službe se opravi na podlagi Pogodbe o upravljanju, uporabi in vzdrževanju, s
katero se opredelijo pogoji prenosa in medsebojne obveznosti.
Prenos na novo zgrajenih objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje izvajalcu javne
službe se opravi na podlagi določil zakona, ki obravnava graditev objektov.
VII. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE TEHNOLOŠKE ODPADNE VODE
26. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo iz naravnih virov v tehnološkem postopku
proizvodnje, morajo imeti na kanalizacijskim priključku pred priključkom na javno kanalizacijo
zgrajene naprave za predčiščenje oziroma nevtraliziranje tehnoloških odpadnih vod in
merilno mesto, v katerem je mogoče meriti količino odpadnih vod in odvzemati kontrolne
vzorce za določitev kvalitete odpadnih vod v skladu s predpisi.
Velikost, opremo, in rok zgraditve merilnega mesta določi izvajalec javne službe v skladu s
Tehničnim pravilnikom.
27. člen
Uporabnik sme v javno kanalizacijo odvajati samo tehnološke odpadne vode, ki so v skladu z
Uredbami o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz objektov in naprav
posameznih panog.
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati hladilne vode, vode iz površinskih vodotokov in
podtalnice.
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V javno kanalizacijo ni dovoljeno odlagati trdih odpadkov, ki so z odlokom o ravnanju z
odpadki opredeljeni kot gospodinjski, industrijski ali posebni odpadki. Na kanalizacijo, ki je
namenjena samo za odvajanje padavinskih vod, ni dopustno priključiti kanalizacije za
odvajanje odpadnih vod.
Odpadne vode, ki niso primerne za spuščanje v javno kanalizacijo, ni dovoljeno pred
spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti s pitno, hladilno ali drenažno vodo z namenom, da bi
z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti ampak jo mora predhodno očistiti tako, da bo
ustrezala veljavnim predpisom.
Uporabniki ne smejo v javno kanalizacijo odvajati ali izliti odpadne vode, ki vsebuje snovi v
takšni koncentraciji, da bi lahko te snovi zavirale ali porušile tehnološke operacije na čistilni
napravi.
VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD
28. člen
Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez odjave in brez odgovornosti za
morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine odvajanje odpadnih in padavinskih vod s
prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda v naslednjih primerih:
- če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod;
- stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov;
- če odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in varno obratovanje javne
kanalizacije;
- če kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne
zakonodaje;
- če niso izpolnjeni pogoji potrdila za priključitev ali pa je v nasprotju z njim;
- če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka;
- če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino ali čiščenja odpadnih voda, niti po
prejemu opomina, vendar s tem ne sme biti prizadet drugi uporabnik;
- če uporabnik pisno zahteva ukinitev kanalizacijskega priključka zaradi rušenja objekta.
Prav tako mora uporabnik v zgoraj navedenih primerih na poziv izvajalca javne službe
prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesij.
Odvajanje odpadnih in padavinskih vod se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok
prekinitve. Uporabnik mora poravnati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne
stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve pred ponovno priključitvijo. Uporabnik je
dolžan poravnati škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh
napravah zaradi njegovega ravnanja, ki so jo povzročile njegove odpadne vode.
29. člen
Izvajalec javne službe ima pravico, da prekine odvajanje odpadnih in padavinskih vod za
krajši čas zaradi izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne
kanalizacije, za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javne kanalizacije,
vendar mora o času trajanja prekinitve pravočasno, preko sredstev javnega obveščanja ali
neposredno, obvestiti uporabnike ter pristojne organe.
V primeru krajših nepredvidljivih prekinitev (do ene ure) odvajanja odpadnih in padavinskih
voda objava za izvajalca javne službe ni obvezna.
IX. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD V PRIMERU VIŠJE
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SILE
30. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave
povezane z nalivi, vdori in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo oz. onesnaženje vodnih virov,
ima izvajalec javne službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in
padavinskih vod, mora o tem obvestiti uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti
ukrepov za take primere.
X. ANALIZE OZ. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE ODPADNE
VODE
31. člen
Lastnosti odpadnih voda se kontrolira z rednimi in izrednimi analizami. Redne analize se
opravljajo na stroške uporabnikov javne kanalizacije. Izredne analize zagotavlja izvajalec
javne službe. Če je izredna analiza neugodna za uporabnika, nosi stroške uporabnik.
Izvajalec javne službe lahko v pogodbi za kanalski priključek določi uporabniku obveznost,
da opravlja periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode. Navedene obveznosti
uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške nabavi in
vzdržuje za to potrebne naprave.
Izvajalec lahko v soglasju za kanalizacijski priključek določi uporabniku obveznost zgraditi
kontrolno merilni jašek in opravljati periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode na
stroške uporabnika. V tem primeru mora uporabnik redno dostavljati izvajalcu poročila o
opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi
32. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo naravne vodne vire, odpadne
vode pa odvajajo v javno kanalizacijo, morajo, če nimajo vgrajenih vodomerov, le-te vgraditi
v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja vodomerov za ugotavljanje količine
odpadne vode, se smiselno uporabljajo določbe odloka o oskrbi s pitno vodo.
33. člen
Meritve, ki so določene v pogodbi, izvaja uporabnik sam ali za to pooblaščen izvajalec na
stroške uporabnika. Izvajalec javne službe predpiše način vzorčenja, pogostost meritev in
analizne parametre. Meritve količin, ki so osnova za izračun čiščenja odpadnih vod, izvaja
izvajalec javne službe.
34. člen
Izvajalec javne službe lahko zmanjša pogostost in obseg meritev, ki so določene v pogodbi,
če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo
ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev. O rezultatih meritev, ki jih s soglasjem
izvaja uporabnik, je uporabnik dolžan obveščati izvajalca javne službe najmanj enkrat letno
oziroma do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto.
35. člen
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Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo odpadno vodo obremenjeno z več kot 50 PE oz.
4000 m3 na leto morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto v
skladu z zahtevami izvajalca javne službe. Uporabnik mora izvajalcu javne službe predložiti v
potrditev projekt za izvedbo merilnega mesta.
Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilnega mesta, pisno zaprositi upravljavca
za nadzorni pregled merilnega mesta. Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez
posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.
Uporabnik mora voditi dnevnik obratovanja merilnega mesta.
Uporabnik mora izvajalcu javne službe dovoliti dostop do merilnega mesta in mu omogočiti
pregled dnevnika obratovanja, odvzem vzorcev odpadne vode in pregled delovanja merilnih
naprav.
Pri odvzemu vzorcev odpadne vode mora uporabnik ob vsakem času zagotoviti prisotnost
svojega predstavnika. Če uporabnik tega ne zagotovi, je odvzeti vzorec ne glede na to
veljaven.
Uporabnik je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o vseh spremembah kvalitete in količin
odpadne vode.
36. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi
nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo.
Vsi stroški povezani s sanacijo prej navedenih posledic bremenijo uporabnika.
37. člen
Določbe od 31. člena do 35. člena, X. poglavja tega odloka, ne veljajo za gospodinjstva.
XI. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
38. člen
Stroške odvajanja odpadnih vod in padavinskih vod so dolžni plačevati v skladu s
Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja in veljavnim cenikom vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, ne
glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.
Čiščenje odpadnih vod so dolžni plačevati v skladu s pravilnikom o obračunavanju stroškov
za uporabo javne kanalizacije in veljavnim cenikom vsi uporabniki, ki preko javne kanalizacije
odvajajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih vod.
39. člen
Uporabniki, pri katerih del odpadne vode nastaja v kmetijstvu in se tudi uporablja v kmetijstvu
na kmetijskih zemljiščih, morajo izvajalcu na njegov poziv posredovati dokazila, da imajo na
voljo dovolj lastnih oziroma najetih kmetijskih površin, na katera se lahko vnašajo živinska
gnojila, skladno z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla. Uporabniki, pri
katerih del odpadne vode nastaja v kmetijstvu in se tudi uporablja v kmetijstvu na kmetijskih
zemljiščih, ne krijejo stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih vod.
40. člen
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Cena kanalščine in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter način obračuna sta
podrobneje opredeljeni v Pravilniku o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in veljavnem
ceniku, ki ga sprejme Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na predlog izvajalca javne
službe.
Kanalščina in čiščenje odpadnih voda se obračunavata kot cena storitve odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju, kjer se javna služba odvajanja odpadnih
in padavinskih voda izvaja.
41. člen
Uporabniki čistilne naprave, ki pripeljejo odpadno vodo v čiščenje na čistilno napravo ob
praznjenju greznic ali drugih objektov za čiščenje odpadnih vod, so dolžni plačati enako
nadomestilo stroškov čiščenja in kanalščine kot uporabniki javne kanalizacije.
42. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– cena čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– prispevki občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– priključne in druge predpisane takse,
– dotacije in subvencije,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje sistemov za odvajanje in čiščenje
odpadnih in padavinskih voda.
Sredstva, zbrana na podlagi prvega odstavka tega člena, mora izvajalec javne službe
izkazovati na posebnem stroškovnem mestu in se porabljajo le na območju Občine RenčeVogrsko.
XII. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja organ občinske uprave, pristojen za
gospodarske javne službe.
Nadzor nad izvajanjem odloka v delu, ki se nanaša na prepovedana dejanja, opredeljena kot
prekršek, izvaja krajevno pristojna občinska inšpekcijska in nadzorna služba.
Pooblaščeni delavci upravljavca, ki opravljajo strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka,
so dolžni o kršitvah določil tega odloka takoj obveščati pristojne organe iz prvega oz.
drugega odstavka tega člena ter te kršitve na primeren način dokumentirati.
XIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE IN UPORABNIKOV
44. člen
Izvajalec javne službe ima pri odvajanju odpadnih voda poleg v tem odloku, Tehničnem
pravilniku, pravilniku in ostalih predpisih, še naslednje obveznosti:
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1. da organizira in izvaja javno službo v skladu s programom oskrbe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode;
2. da skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije
ter čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju;
3. da ravna skladno z določbami Tehničnega pravilnika in z njimi seznanja uporabnike;
4. da pri uporabnikih kontrolira sestavo odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in
drugih naprav za prečiščevanje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik
obratovanja le-teh;
5. da obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih vod preko
sredstev javnega obveščanja ali neposredno;
6. da vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije;
7. da skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziroma vode, ki jo uporabniki sami
načrpajo;
8. da izdaja soglasja in omogoča priključitev na javno kanalizacijo;
9. da organizira odvajanje odpadne vode v primerih višje sile in o nastopu višje sile
pravočasno poroča pristojnim organom;
10. da sistematično pregleduje objekte in naprave javne kanalizacije ter kanalizacijskih
priključkov;
11. da nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih
priključkov;
12. da pisno obvešča uporabnike o vsaki njegovi spremembi pogojev priključevanja na
javno kanalizacijo;
13. da kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo odstranjevanje;
14. da z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način
obvešča lastnike greznic in upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav o pogojih in
načinu ter rokih in času praznjenja nepretočnih greznic in prevzemanja blata malih
komunalnih čistilnih naprav in pretočnih greznic.
Izvajalec javne službe javne službe je dolžan enkrat letno dostaviti občinskemu svetu
poročilo o izvajanju javne službe. Med letom je izvajalec javne službe dolžan obveščati
pristojni občinski organ o vseh dejstvih in pojavih, ki pomembneje vplivajo na izvajanje javne
službe.
45. člen
Uporabniki imajo poleg v tem odloku, tehničnem pravilniku in drugih predpisih predvsem
naslednje obveznosti:
- da gradijo objekte in naprave interne kanalizacije skladno s tehnično dokumentacijo
in izdanim soglasjem izvajalca javne službe;
- da omogočajo izvajalcu javne službe pregled notranje kanalizacije in sestavo
odpadnih voda;
- da redno vzdržujejo notranjo kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, priključek
interne čistilne naprave in vodijo dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne
naprave;
- da redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke vode in rezultate na zahtevo
posredujejo izvajalcu javne službe;
- da pravočasno opozarjajo na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji;
- da obveščajo izvajalca javne službe o vseh spremembah pogojev za priključitev;
- da redno plačujejo odvajanje in čiščenje odpadnih voda na podlagi izdanih računov;
- da odvajajo odpadne vode, ki ne prekoračujejo mejnih vrednosti koncentracij,
določenih v predpisih, ki opredeljujejo, katere snovi se štejejo za nevarne škodljive
snovi in ki določajo dopustne temperature odpadne vode;
- da prijavljajo izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete odpadne
vode;

22

-

-

-

če odvajajo v javno kanalizacijo odpadno tehnološko vodo, morajo pri vseh
spremembah proizvodnje, ki bi imele za posledico spremembo sestave odpadne
vode, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne vode, izdelano v skladu s
predpisi;
odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ne smejo pred
spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno,
drenažno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti;
če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca javne
službe pisno obvestiti ob spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o
uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih
učinkov predčiščenja;
ne smejo prekiniti odvoda odpadnih voda drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim
delom onemogočiti.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, odgovorna oseba
izvajalca javne službe pa z globo 400,00 EUR, če ravna v nasprotju s 44. členom tega
odloka.
Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba ali samostojni
podjetnik, odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika pa z globo 400,00
EUR:
- če gradi javno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek (spojni kanal) in za tovrstne
gradnje ni strokovno usposobljen;
- ne prijavi gradnje javne kanalizacije ali kanalizacijskega priključka (spojnega kanala)
v določenem roku;
- ne prilagodi elementov javne kanalizacije novi niveleti terena;
- izvede neposredni priključek spojnega kanala na javno kanalizacijo v nasprotju z 22.
in 27. členom tega odloka;
- se v določenem roku ne priključi na javno kanalizacijo;
- dovoli drugemu lastniku oziroma izvajalcu javne službe priključitev njegovih objektov
po notranji kanalizaciji na javno kanalizacijo;
- ne napove točnih osnov za obračun stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih in
padavinskih vod;
- nima zgrajenega merilnega mesta, kot to določata 32. in 35. člen tega odloka,
- odvaja odpadne vode v padavinsko kanalizacijo;
- povzroči razloge za prekinitev odvajanja odpadnih in padavinskih voda oziroma
dobavo vode iz javnega vodovoda iz 28. člena tega odloka.
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi uporabnik – fizična oseba, ki stori katerokoli
izmed dejanj iz drugega odstavka tega člena.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji sprejme uprava izvajalca javne službe na predlog
strokovnih služb izvajalca javne službe in ob soglasju župana v roku šest mesecev po
uveljavitvi tega odloka.
48. člen
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Izvajalec javne službe je dolžan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka pripraviti
predlog cene kanalščine na podlagi pravilnika ter predlog posredovati Občinskemu svetu
Občine Renče-Vogrsko v obravnavo in sprejem.
49. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-27/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 ZVO-1 –
UPB1), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1 – UPB4, 17/08 in
21/08) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je občinski svet
Občine Renče-Vogrsko, na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji

ODLOK
O OSKRBI S PITNO VODO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo, gospodarjenje z objekti in napravami, ki
služijo oskrbi s pitno vodo iz sistema javne oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: javni
vodovod) ter pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalca javne službe v zvezi z dobavo in
odjemom pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja.
Ta odlok se ne uporablja za oskrbo s pitno vodo iz sistemov, ki zagotavlja manj kot
povprečno 10 m3 vode na dan ali oskrbuje manj kot 50 oseb, razen če se voda uporablja za
oskrbo javnih objektov, objektov za proizvodnjo in promet živil ter objektov za pakiranje pitne
vode.
Pitna voda, na katero se nanašajo določila tega odloka, je voda v njenem prvotnem stanju
ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene in
se dobavlja iz vodovodnih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali cistern ter vsa voda, ki se
uporablja za proizvodnjo in promet živil.
2. člen
(dejavnost javne službe)
Oskrba s pitno vodo je obvezna lokalna gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna
služba) in obsega:
• upravljanje, uporabo in vzdrževanje javnih vodovodnih omrežij, objektov in naprav ter
vodovodnih priključkov;
• zajemanje, črpanje in druge oblike pridobivanja vode, njeno čiščenje in dovajanje
gospodinjstvom in drugim uporabnikom preko sistemov za javno oskrbo s pitno vodo
oziroma preko javnega vodovodnega omrežja;
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• izvajanje meritev in spremljanje kvalitete pitne vode;
• v okviru notranjega nadzora zagotavljati zdravstveno ustreznost in varnost oskrbe s
pitno vodo, ki mora biti vzpostavljena na osnovi načel HACCP sistema;
• dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno načrtovanje pridobivanja vodnih virov in
rekonstrukcije ter širitve vodovodnega omrežja po celotnem območju občine
ustanoviteljice oziroma po uskladitvi s sosednjimi občinami tudi na širšem območju;
• opremljanje naselij s požarno vodo v okviru sanitarno tehničnih možnosti, z
vzdrževanjem ustreznih objektov in naprav;
• organizacijo prevoza pitne vode;
• izdajati smernice, mnenja, projektne pogoje in soglasja;
• priključevanje novih uporabnikov na javni sistem za oskrbo s pitno vodo;
• obveščanje uporabnikov o prekinitvah dobave vode in vodenje katastra
infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav, namenjenih javni oskrbi s pitno vodo.
3. člen
(pomen uporabljenih pojmov)
Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
• javni vodovodni sistem je sistem, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo in je v lasti
samoupravne lokalne skupnosti ter ima status grajenega javnega dobra;
• javni vodovod je sistem vodovodov, objektov ter z njimi povezanih tehnoloških
naprav, ki se povezujejo v omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja preskrba s
pitno vodo;
• vodovodni priključek je vodovodna cev od javnega voda oz. glavnega ventila do
vključno ventila
za
vodomerom,ki loči vodovodni priključek od internega
vodovodnega omrežja. Vodovodni priključek se deli na del, ki obsega vodovodno
cev od javnega voda oz. glavnega ventila do vključno ventila pred obračunskim
vodomerom in na del, ki obsega opremo (vodomer) v vodomernem jašku ali niši med
ventilom pred obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim vodomerom;
• interno (hišno) vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so
vgrajene med ventilom za obračunskim vodomerom in posameznimi mesti uporabe
pitne vode;
• obračunski vodomer je naprava, s katero se meri poraba pitne vode iz javnega
vodovoda;
• interni vodomer je naprava, ki je nameščena za obračunskim vodomerom in
uporabnikom služi za interno porazdelitev stroškov pitne vode ter ga upravljavec ne
vzdržuje in ne uporablja za obračun, razen v primeru, če skleneta upravljavec
javnega vodovoda in upravljavec objekta o tem posebno pogodbo;
• vodarina je znesek, ki ga uporabnik plačuje za dobavljene količine pitne vode;
• števčnina je prispevek, ki se koristi za redne preglede, popravila in zamenjavo
obračunskih vodomerov, ventilov in vseh vgrajenih elementov v vodomernem jašku;
• vzdrževalnina je nadomestilo za stroške rednih pregledov, zamenjave in popravil
vodovodne cevi od javnega voda oz. glavnega ventila do vključno ventila pred
vodomerom;
• hidrant je element v vodovodnem omrežju, ki služi praviloma za gašenje požara.
4. člen
(lastnik, izvajalec javne službe, uporabnik in zavezanec)
Lastnik objektov in naprav javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo na območju Občine
Renče-Vogrsko je Občina Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: lastnik).
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Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je pravna oseba, ki ji občina na podlagi akta o
ustanovitvi gospodarske javne službe podeli izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo (v nadaljevanju: izvajalec javne službe). Izvajalec javne službe mora biti tehnično
opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje te dejavnosti.
Uporabnik pitne vode iz sistema javne oskrbe s pitno vodo je fizična ali pravna oseba ali
samostojni podjetnik, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda (v nadaljevanju: uporabnik).
Zavezanec za plačilo vodarine in dajatev po drugih predpisih, vezanih na količino porabljene
vode, je uporabnik oziroma lastnik vodovodnega priključka (v nadaljevanju: zavezanec).
5. člen
(Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov)
Uprava izvajalca javne službe sprejme na predlog strokovnih služb in ob soglasju župana
občine – ustanoviteljice Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav
javnih vodovodov (v nadaljevanju: tehnični pravilnik). Predlog tehničnega pravilnika pripravi
izvajalec javne službe najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
6. člen
Tehnični pravilnik podrobneje določa tehnične normative za projektiranje, gradnjo, nadzor,
priključevanje, uporabo in vzdrževanje vodovodnega omrežja ter navodila in druge pogoje za
izvajanje javne službe.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
7. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
Objekti in naprave v lasti uporabnikov so:
• vodovodni priključek z vodomernim jaškom;
• interno (hišno) vodovodno omrežje;
• interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni
zbiralniki za sanitarno ali požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje in
dezinfekcijo vode ter drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za vodomerom ali za
pogodbeno dogovorjenim mestom.
8. člen
(objekti in naprave lastnika)
Objekti in naprave lastnika, s katerimi upravlja izvajalec javne službe so:
• vodnjaki, črpališča in zajetja ter naprave za čiščenje in pripravo vode;
• vodohrani in razbremenilniki;
• javni vodovodni sistem (magistralni, primarni in sekundarni vodovodi);
• omrežje in naprave za preprečevanje požarov;
• naprave za dviganje in reduciranje tlaka vode na omrežju;
• funkcionalna zemljišča, namenjena normalni rabi objektov.
III. GRADNJA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA IN PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
9. člen
(smernice in mnenja,projektni pogoji in soglasja)
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Izvajalec javne službe je pooblaščen za izdajo smernic in mnenj k prostorskim aktom ter
projektnih pogojev in soglasij h gradnji, skladno z določili zakonov, ki urejajo graditev
objektov.
10. člen
(gradnja vodovodnega priključka)
Vodovodni priključek z vodomernim jaškom zgradi investitor na lastne stroške.
Investitor lahko gradi vodovodni priključek tudi v lastni režiji.
Če investitor ne poveri gradnje vodovodnega priključka izvajalcu javne službe, mora njegovo
gradnjo nadzorovati pooblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora
zaračuna izvajalec javne službe investitorju na podlagi cenika storitev.
Izvedba vodovodnega priključka mimo obračunskega vodomera ni dovoljena.
11. člen
Investitor mora najmanj 15 dni pred začetkom gradnje vodovodnega priključka prijaviti
izvajalcu javne službe začetek gradnje ter si od izvajalca javne službe, na podlagi pisne
vloge, pridobiti tehnične smernice za gradnjo vodovodnega priključka na podlagi določb
tehničnega pravilnika.
Pisni vlogi mora investitor priložiti:
• pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na javni vodovod, ali
dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967;
• potrjen izris iz katastrskega načrta, za objekt, ki se priključuje na javni vodovod
• grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna velikost objekta (situacija) ter
predvideni priključki na gospodarsko javno infrastrukturo;
• pogodbe o služnosti z lastniki parcel, preko katerih naj bi potekal vodovodni
priključek, v primeru, če investitor poveri gradnjo vodovodnega priključka izvajalcu
javne službe.
12. člen
Vodovodni priključek mora biti izveden v skladu z določbami tehničnega pravilnika.
Po končani montaži in tlačnem preizkusu izda izvajalec javne službe investitorju potrdilo, da
je vodovodni priključek zgrajen strokovno in tehnično pravilno in v skladu z določbami
tehničnega pravilnika (v nadaljevanju: potrdilo).
13. člen
Javne prometne površine, ki se prekopavajo zaradi gradnje vodovodnega priključka, mora
izvajalec gradbenih del vzpostaviti v prejšnje stanje na lastne stroške.
14. člen
Uporabniki, ki so že priključeni na javni vodovod in plačujejo pavšalno vodarino, ker nimajo
nameščenega obračunskega vodomera, so dolžni v roku enega leta od začetka veljavnosti
tega odloka zgraditi na lastne stroške vodomerni jašek in namestiti obračunski vodomer
skladno z določbami tega odloka.
Izvajalec javne službe je dolžan v roku 15 dni od začetka veljavnosti tega odloka pisno
obvestiti uporabnike o dolžnostih, ki so določene v tem členu.
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15. člen
(pogodba o dobavi pitne vode)
Na podlagi izdanega potrdila skleneta izvajalec javne službe in uporabnik pogodbo o dobavi
pitne vode. Pogodbo o dobavi pitne vode sklenejo z izvajalcem javne službe tudi uporabniki,
ki so že priključeni na javni vodovod, uporabljajo pitno vodo in plačujejo vodarino.
S pogodbo o dobavi pitne vode izvajalec javne službe in uporabnik določita medsebojna
razmerja, pravice in dolžnosti predvsem glede dobave pitne vode, obračuna in plačevanja
vodarine in drugih dajatev na podlagi zakona ter vzdrževanja vodovodnega priključka.
Navodila o vzdrževanju vodovodnega priključka, ki jih pripravi izvajalec javne službe, so
obvezna priloga k pogodbi o dobavi pitne vode.
16. člen
(priključitev)
Priključitev na javni vodovod izvede izvajalec javne službe po sklenitvi pogodbe o dobavi
pitne vode.
Stroški priključitve na javni vodovod bremenijo uporabnika.
Po priključitvi na javni vodovod se uporabnik vpiše v evidenco uporabnikov, ki jo vodi
izvajalec javne službe.
17. člen
Uporabnik je dolžan vzdrževati prostor za obračunski vodomer v skladu z veljavnimi
zdravstveno tehničnimi predpisi za vodovodne objekte in naprave in tehničnim pravilnikom.
Prostor, kjer je vgrajen obračunski vodomer, mora biti vedno dostopen delavcem ali
pooblaščenim osebam izvajalca javne službe za vzdrževanje, izvajanje rednih pregledov in
odčitavanje obračunskega vodomera.
IV. PRENOS IN PREVZEM VODOVODNEGA OMREŽJA, OBJEKTOV IN NAPRAV
V UPRAVLJANJE
18. člen
(prevzem obstoječega sistema javne oskrbe z vodo v upravljanje)
Prenos oz. prevzem obstoječih objektov in naprav javnega sistema za oskrbo s pitno vodo v
upravljanje izvajalcu javne službe se opravi s Pogodbo o upravljanju, uporabi in vzdrževanju
sredstev infrastrukture, s katero se opredelijo pogoji prenosa in medsebojne obveznosti.
V. UPORABA JAVNEGA VODOVODA
19. člen
(obveznosti uporabnika)
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne
povzroča poslabšanja pogojev oskrbe z vodo drugim uporabnikom, priključenih na javni
vodovod in na način, ki ne vpliva na varnost oskrbe s pitno vodo in zdravstveno ustreznost
pitne vode v sistemu javne oskrbe z vodo.
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Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega vodovoda in hkrati iz lastnega vodnega
vira, vendar mora zagotoviti, da se voda iz obeh sistemov ne meša.
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno vodovodno
instalacijo ali na svoj vodovodni priključek.
VI. JAVNI HIDRANTI
20. člen
(pogoji odvzema vode iz hidrantov)
Hidranti na omrežju javnega vodovoda so namenjeni predvsem požarni varnosti, ter morajo
biti vsak čas dostopni in v brezhibnem stanju. Uporaba hidranta je brez predhodnega
soglasja izvajalca javne službe dovoljena le za gašenje požarov.
Uporaba vode iz hidrantov za čiščenje ulic in cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov,
utrjevanje cestišč, za javne prireditve in za polnjenje cistern za razvoz vode, je dovoljena le s
soglasjem izvajalca javne službe ali na podlagi predhodno sklenjene pogodbe, v kateri se
določijo uporaba, pogoji odvzema in način plačila stroškov porabljene vode.
21. člen
O uporabi hidranta in odvzemu vode v izrednih razmerah mora uporabnik obvestiti izvajalca
javne službe najkasneje v 24 urah po uporabi.
Uporabnik mora po uporabi hidranta le-tega pustiti v brezhibnem stanju, v nasprotnem
primeru uporabnik hidranta odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu in vodovodnem
omrežju.
VII. MERITVE KOLIČIN IN OBRAČUN PORABLJENE PITNE VODE
22. člen
(merjenje porabljene vode)
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih (m3) z odčitavanjem
obračunskega vodomera.
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati vodomera, niti odstraniti plombe ali
drugih naprav, ki služijo za odčitavanje.
23. člen
(kontrola točnosti vodomera)
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in veljavno žigosan s strani
pristojnega za meroslovje.

organa

Stroški prve nabave in namestitve obračunskega vodomera bremenijo neposredno
investitorja ali uporabnika, prav tako tudi stroški okvar, ki so nastali na vodovodnem
priključku ali obračunskem vodomeru po njegovi krivdi.
Izvajalec javne službe vzdržuje vodovodni priključek od javnega voda oz. glavnega ventila do
vključno ventila pred obračunskim vodomerom v skladu s tehničnim pravilnikom. Stroški
rednih pregledov in popravil bremenijo uporabnika v obliki vzdrževalnine.
Izvajalec javne službe vzdržuje obračunske vodomere, hrani vodomere, skrbi za njihove
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redne preglede in za njihovo zamenjavo v skladu z veljavnimi predpisi o meroslovju. Stroški
rednih pregledov, popravil in zamenjave vodomerov ter ventilom pred in za vodomerom
bremenijo zavezanca v obliki števčnine.
24. člen
Vsako okvaro na obračunskem vodomeru mora uporabnik takoj prijaviti pristojni službi za
prijavo okvar pri izvajalcu javne službe. Okvaro mora izvajalec javne službe odpraviti
najkasneje v roku 15 delovnih dni.
Uporabnik ima poleg rednih pregledov pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti
obračunskega vodomera.
Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera izven predpisanih dopustnih mej, nosi
stroške kontrole izvajalec javne službe, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
Izvajalec javne službe je dolžan pri vsaki odstranitvi (zamenjavi) obračunskega vodomera
seznaniti uporabnika z odčitanim stanjem.
25. člen
(obračun vodarine)
Na osnovi porabljene količine pitne vode in veljavnih cen zaračuna izvajalec javne službe
uporabniku vodarino.
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih (m3) z odčitavanjem
obračunskega vodomera. Izvajalec javne službe je dolžan pri uporabniku odčitati stanje na
vodomeru najmanj enkrat letno, obvezno pa ob spremembi cene, tehnični spremembi
priključka ali zamenjavi vodomera.
26. člen
V primeru, da izvajalec javne službe ugotovi, da je obračunski vodomer v okvari ali da iz
drugih vzrokov ni mogoče odčitati podatke z obračunskega vodomera, se obračuna
povprečna poraba vode na osnovi zadnjega merjenega obračunskega obdobja. Če so
podani razlogi iz 16. člena tega odloka, zaradi katerih ni mogoče odčitati stanja na
obračunskem vodomeru, izvajalec javne službe pisno pozove uporabnika, da v roku 30 dni
le-te odpravi.
V primeru, da izvajalec javne službe ugotovi nedovoljen način odvzema ali uporabe vode iz
javnega vodovoda ali uporabnik ne odpravi vzrokov iz prejšnjega odstavka tega člena,
izvajalec javne službe s poprejšnjim obvestilom takoj prekine dobavo pitne vode.
27. člen
(plačevanje računov)
Uporabnik je dolžan poleg porabljene vode - vodarine - plačati tudi vzdrževalnino in
števčnino po veljavnem ceniku ter druge dajatve v skladu s predpisi.
Izvajalec javne službe izstavlja račune praviloma mesečno, na podlagi očitka količine
porabljene vode na obračunskem vodomeru oz. v obliki akontacije, ki jo določi na osnovi
povprečne porabe vode v obdobju zadnjega obračunskega leta.
28. člen
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V primeru, da je v objektu več uporabnikov pitne vode, ki so priključeni na javni vodovod
preko enega obračunskega vodomera, le-ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali
fizično osebo oz. upravnika objekta, ki sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo ter
pripravlja razdelilnik stroškov po posameznih uporabnikih.
Vodomeri v interni napeljavi, služijo le interni porazdelitvi stroškov. Izvajalec javne službe
teh vodomerov ne vzdržuje in jih tudi ne uporablja za obračun porabljene vode, razen v
primeru, če skleneta izvajalec javne službe in upravnik objekta o tem posebno pogodbo.
V objektih, kjer se poleg gospodinjstva opravlja tudi gospodarska ali druga pridobitna
dejavnost in ni mogoče izvesti posebnega vodovodnega priključka, sklene izvajalec javne
službe z upravljavcem posebno pogodbo o meritvah in razdelitvi ter obračunu porabljene
vode. Osnova za ugotovitev deleža porabe vode iz gospodinjstva je poraba, določena v 25.
členu tega odloka.
V kolikor uporabnik ne sklene pogodbe v roku 30 dni po pozivu izvajalca javne službe, se
obračunava poraba vode po gospodarski tarifi.
29. člen
Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku, navedenem na računu.
V primeru, da uporabnik ne poravna računa v navedenem roku, ga je izvajalec javne službe
dolžan na to opomniti. V opominu mora izvajalec javne službe določiti nov rok plačila in
opozoriti uporabnika na posledice neplačila. V primeru, da uporabnik tudi po izteku roka,
določenega v opominu, ne izpolni obveznosti, izvajalec javne službe prekine dobavo vode, o
čemer predhodno seznani uporabnika.
Uporabnik lahko v roku osmih dni od prejema računa vloži pisni ugovor, če meni, da mu
vodarina ni pravilno obračunana. Ugovor ne zadrži plačila.
Izvajalec javne službe je dolžan na ugovor uporabnika odpraviti napako oziroma pisno
odgovoriti v roku nadaljnjih osem dni in v tem času ne sme prekiniti dobave vode. Če
uporabnik računa ne poravna niti v osmih dneh po prejemu pisnega odgovora, ravna
izvajalec javne službe v smislu 2. odstavka tega člena.
VIII. PREKINITVE IN OMEJITVE DOBAVE VODE
30. člen
(prekinitev dobave pitne vode)
Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika in s predhodnim obvestilom prekine
dobavo vode v naslednjih primerih:
• če stanje interne (hišne) napeljave ali vodomernega jaška ni brezhibno in je zaradi te
napeljave ogroženo zdravje drugih uporabnikov in kvaliteta pitne vode v omrežju
javnega vodovoda;
• če je bila priključitev na vodovodno omrežje izvedena brez pogodbe o dobavi pitne
vode;
• če interna napeljava in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim
uporabnikom;
• če ne poravna stroškov priključitve na javni vodovod po izdanem računu;
• če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega
uporabnika na svojo interno (hišno) napeljavo;
• če uporabnik onemogoči delavcu izvajalca javne službe odčitavanje ali zamenjavo
obračunskega vodomera ali pregled priključka in notranjih napeljav, ki jih ta izvaja v
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skladu z določili tega odloka;
če uporabnik brez privolitve izvajalca javne službe odstrani plombo na vodomeru,
hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka, glede na stanje ob priključitvi
ali odstranitvi vodomera;
če uporabnik krši objavljene omejitve in navodila o varčevanju z vodo;
če uporabnik ne poravna obveznosti niti po prejemu obvestila o prekinitvi dobave
vode v roku, ki je na njem naveden;
če uporabnik v več stanovanjskem objektu ne sporoči pravne ali fizične osebe za
sprejem in razdelitev računov oz. ne sklene ustrezne pogodbe;
če je prostor, kjer se nahaja vodomer nedostopen, zanemarjen oziroma ni v skladu s
tehničnim pravilnikom tako, da odčitavanje ni možno.

Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora pred
ponovnim priklopom plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve na javni vodovod ter
morebitne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve dobave pitne vode.
31. člen
Izvajalec javne službe ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi izvedbe
planiranih vzdrževalnih ali investicijskih del na objektih in napravah javnega vodovoda,
vendar mora o času trajanja prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike
neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja.
V primeru nepredvidenih okvar na objektih in napravah javnega vodovoda ima izvajalec
javne službe pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila.
V primeru prekinitve vode nad 24 ur mora izvajalec javne službe vodovoda zagotoviti
najnujnejšo nadomestno oskrbo s pitno vodo.
V primeru nedovoljenega izpusta odpadnih vod ali nedopustnega ravnanja z odpadki, ki bi
ogrozilo vire ali distribucijo pitne vode ali povzročilo onesnaženje pitne vode, sme izvajalec
javne službe prekiniti dobavo pitne vode in postopati v skladu s prejšnjim odstavkom.
32. člen
(prekinitev dobave vode v primeru izrednih razmer)
V primeru višje sile kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad električne
energije, okvare in podobno ima izvajalec javne službe pravico brez povračila škode prekiniti
ali zmanjšati dobavo vode, mora pa v čim krajšem času obvestiti uporabnike neposredno ali
preko sredstev javnega obveščanja o trajanju in kraju motenj vodooskrbe in jim posredovati
ustrezna priporočila oz. navodila v skladu s tehničnim pravilnikom.
33. člen
(prekinitev dobave vode na zahtevo uporabnika)
Če uporabnik pisno zahteva, da se mu začasno prekine dobava vode, je izvajalec javne
službe to tudi dolžan storiti.
Stroški začasne prekinitve in ponovne priključitve dobave vode bremenijo uporabnika.
IX. FINANCIRANJE OSKRBE S PITNO VODO
34. člen
(financiranje )
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Viri financiranja oskrbe s pitno vodo so:
• cena pitne vode (vodarina);
• vzdrževalnina;
• števčnina;
• lastna sredstva občanov in pravnih oseb;
• prispevek za izgradnjo javnega vodovoda;
• sredstva občinskega proračuna;
• sredstva državnega proračuna in državnih skladov;
• dotacije in subvencije;
• druga sredstva namenjena za izgradnjo in delovanje vodovodnega sistema;
• sredstva EU.
Sredstva, ki jih izvajalec javne službe pridobi na območju Občine Renče-Vogrsko, se lahko
porabijo le za izvajanje nalog in obveznosti izvajalca javne službe, ki izhajajo iz tega odloka
za potrebe oskrbe s pitno vodo v Občini Renče-Vogrsko. Izvajalec javne službe mora znotraj
svojega računovodstva zbrana sredstva in porabo le teh izkazovati na posebnem
stroškovnem mestu.
Sredstva, zbrana s plačili števčnine in vzdrževalnine se lahko porabljajo le za namene, kot jih
določa pomen pojmov števčnine in vzdrževalnine iz 3. člena tega odloka..
35. člen
(oblikovanje cen)
Ceno pitne vode (vodarina, števčnina in vzdrževalnina) sprejme na predlog izvajalca javne
službe in v skladu z veljavnimi predpisi občinski svet.
36. člen
Občinski svet lahko v predpisu določi prispevek za izgradnjo javnega vodovoda, ki se
uporablja namensko za potrebe oskrbe s pitno vodo.
V predpisu, s katerim se prispevek uvede, mora biti določen način pobiranja in višina
prispevka ter namen, zaradi katerega se uvede.
X. NALOGE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE IN UPORABNIKOV
37. člen
(obveznosti upravljavca)
Izvajalec javne službe ima pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
predvsem naslednje obveznosti:
• zagotavljati normalno obratovanje javnega vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet
in pravočasno pripravljati predloge vzdrževanja in širitve oskrbovalnega sistema ter
varovanja, zaščite in izkoriščanje vodnih virov;
• redno vzdrževati objekte in naprave javnega vodovoda;
• redno vzdrževati obračunske vodomere, skrbeti za njihove redne preizkuse skladno
s predpisi o meroslovju ali na zahtevo uporabnika, skladno določili tega odloka;
• pravočasno obveščati uporabnike o zamenjavi obračunskega vodomera;
• redno kontrolirati kvaliteto pitne vode skladno z veljavnimi predpisi, zagotavljati
skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode skladno s predpisi, ki urejajo to
področje;
• kontrolirati porabo pitne vode in jo primerjati s predvideno porabo ob priključitvi;
• neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja obveščati uporabnike o
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prekinitvah dobave pitne vode, o oporečni pitni vodi ter obveznem prekuhavanju pitne
vode kot preventivnem zdravstvenem ukrepu;
voditi kataster vodovodnega omrežja, objektov in naprav javnega vodovoda;
redno odčitavati obračunske vodomere in skrbeti za obračun porabljene vode in
drugih prispevkov in dajatev v skladu s tem odlokom;
izvajati priključevanja novih uporabnikov na javni vodovod, v skladu s tem odlokom
in tehničnim pravilnikom;
po potrebi oziroma v primeru višje sile organizirati dobavo in prevoz pitne vode, ter o
nastopu višje sile poročati pristojnim občinskim organom;
sistematično pregledovati omrežje, ugotavljati izgube ter skrbeti za avtomatizacijo
delovanja sistema;
nadzirati gradnjo vodovodnih priključkov;
nadzirati ustreznost interne napeljave v objektih uporabnikov pred priključitvijo in po
priključitvi na javni vodovod;
prijavljati in opozarjati pristojne organe nadzora na onesnaževanje in posege na
vodovarstvenem območju, vodovodnem omrežju ter v prostoru ob javnem vodovodu;
s pisnim obvestilom opozarjati uporabnike, v kolikor pooblaščena oseba upravljavca
ugotovi, da uporabnik ne ravna v skladu s 17. členom tega odloka;
v primeru pomanjkanja pitne vode obvestiti pristojne občinske organe in predlagati
primerne ukrepe za omejitev oziroma zmanjšanje porabe.
38. člen
(obveznosti uporabnika)

Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
• na javni vodovod se lahko priključijo le na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi pitne
vode z izvajalcem javne službe;
• redno vzdrževati interno vodovodno instalacijo, vodomerni jašek ali nišo, vključno z
obračunskim vodomerom in interno hidrantno omrežje, čistiti dostope do njih in jih
ščititi pred zmrzovanjem in fizičnimi poškodbami;
• omogočati izvajalcu javne službe vstop v svoj objekt, kadar gre za odčitavanje ali
vzdrževanje obračunskega vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali okvar, meritve
tlakov ali odvzem vzorcev vode;
• redno javljati izvajalcu javne službe vidne okvare na javnem vodovodu, vodovodnem
priključku in obračunskem vodomeru ter o nedovoljenem odjemu vode iz javnih
hidrantov;
• pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva in
spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem ali obračun vode v roku 8 dni od
nastanka spremembe;
• redno poravnavati obveznosti na podlagi izdanih računov v plačilnem roku;
• urejati medsebojno delitev stroškov v primeru, ko ima več uporabnikov obračun preko
enega obračunskega vodomera in sporočiti izvajalcu javne službe, kdo je skupni
zastopnik pooblaščenec za plačilo računov;
• upoštevati vse varčevalne in druge ukrepe v primeru višje sile ali upravičene
omejitve ali dobave pitne vode;
• odgovarjati za škodo, povzročeno na javnem vodovodu zaradi del na njihovem
objektu ali napravi ali zaradi motenj, ki so jih povzročili z nenormalnim odvzemom
vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
XI. VAROVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA, OBJEKTOV IN NAPRAV
39. člen
V varovalnem pasu javnega vodovoda se ne sme graditi objektov, postavljati pomožnih
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objektov ali nasipavati materiala, zaradi nevarnosti povzročitve poškodb na vodovodu ter
zaradi oviranja njegovega delovanja ali vzdrževanja.
Za vsa dela in posege v varovalnem pasu vodovoda, si mora investitor oz. izvajalec pred
začetkom del pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o trasi vodovodnega omrežja in
soglasje za izvajanje predvidenih del, v katerem so podani pogoji za posege na območju
trase.
40. člen
(obveznost vzpostavitve prejšnjega stanja)
Investitorji gradenj drugih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav morajo pri gradnji,
vzdrževanju in rekonstrukciji le teh vzpostaviti javno vodovodno omrežje ter naprave v
prejšnje stanje, v kolikor je zaradi teh del prišlo do poškodb na javnem vodovodu. Vsa dela v
zvezi z vzpostavitvijo v prejšnje stanje se opravijo pod nadzorom izvajalca javne službe.
Stroški vzpostavitve prejšnjega stanja in nadzora bremenijo investitorja.
XII. NADZOR
41. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja organ občinske uprave, pristojen za
gospodarske javne službe.
Nadzor nad izvajanjem odloka v delu, ki se nanaša na prepovedana dejanja, opredeljena kot
prekršek, izvaja krajevno pristojna občinska inšpekcijska in nadzorna služba.
Pooblaščeni delavci izvajalca javne službe, ki opravljajo strokovni nadzor nad izvajanjem
tega odloka, so dolžni o kršitvah določil tega odloka takoj obveščati pristojne organe iz
prvega oz. drugega odstavka tega člena ter te kršitve na primeren način dokumentirati.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, odgovorna oseba
izvajalca javne službe pa z globo 400,00 EUR:
• če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom in je zato
povzročena škoda (31. člen);
• če ne dopusti priključitve na javni vodovod v skladu z določili tega odloka;
• če neupravičeno omejuje porabo vode.
• če ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka.
43. člen
Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba ali samostojni
podjetnik, odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika pa z globo 400,00
EUR:
• če se priključi na vodovodno omrežje ne da bi sklenil pogodbo o dobavi pitne vode z
izvajalcem javne službe;
• če krši določila 17. in 19. člena tega odloka;
• če uporabi vodo iz hidranta v nasprotju z določili 20. člena tega odloka;
• če se priključi na vodovodno omrežje mimo obračunskega vodomera;
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če odstrani plombo na vodomeru, hidrantu in na vodovodnih objektih in napravah;
če samovoljno prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom
povzroči onesnaženje vode v napeljavi;
če ne prijavi vidne okvare na vodovodnem priključku;
če v primeru pomanjkanja pitne vode koristi pitno vodo v nasprotju z navodili o
racionalni porabi pitne vode;
če povzroči onesnaženje pitne vode;
če ne izpolnjuje obveznosti iz 38. in 39. člena tega odloka;
če si ne pridobi soglasja izvajalca javne službe pred začetkom del v varovalnem pasu
javnega vodovoda.

Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi uporabnik – fizična oseba, ki stori katerokoli
izmed dejanj iz prvega odstavka tega člena.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(prehodne določbe)
Izvajalec javne službe javnega vodovodnega omrežja in uporabniki tega omrežja se morajo
zahtevam tega odloka prilagoditi najkasneje v roku šestih mesecev po objavi tega odloka.
Do sprejema novega tehničnega pravilnika se uporablja dosedanji pravilnik.
45. člen
(pavšalni obračun vodarine)
V primeru, da vodovodni priključek ni opremljen z obračunskim vodomerom, se uporabniku,
dokler ne uredi vodovodni priključek v skladu s 14. členom tega odloka, za obračun upošteva
mesečna pavšalna poraba vode, in sicer:
• 4 m3 na osebo,
• 3 m3 na glavo živine (govedo, konji),
• 1 m3 na glavo drobnice.
Uporabnikom, ki odklanjajo vgraditev vodomera, se z naslednjim mesecem po preteku roka
iz obvestila izvajalca javne službe, zaračuna trikratna pavšalna poraba.
46. člen
Do sprejema novega cenika, ostane v veljavi dosedanji način zaračunavanja stroškov oskrbe
s pitno vodo.
Izvajalec javne službe enkrat letno posreduje Občinskemu svetu Občine Renče-Vogrsko v
obravnavo in sprejem predlog spremembe cen vodarine, števčnine, vzdrževalnine in ostalih
storitev, ki jih izvaja kot gospodarsko javno službo.
47. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-28/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
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Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski
svet Občine Renče-Vogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.
S tem sklepom se kot javno dobro ukine zemljišče s parc. št. 2242/11 k.o. Renče - v naravi
pot - v izmeri 32,00 m2.
2.
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina
Občine Renče-Vogrsko.
3.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-29/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) in 16. in 17.
člena Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008 sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejme posamezni program prodaje stvarnega
premoženja-stavbnega zemljišča s parc. št. 2242/11 k.o. Renče, v izmeri 32 m2. Cena
zemljišča na podlagi izdelanega poročila o cenitvi nepremičnine po tržni metodi znaša 65,00
EUR/m2 zemljišča
2.
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko za podpis pogodbe pooblašča župana Občine RenčeVogrsko.
3.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-30/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
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Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07), 3. odstavka
12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/2007 - ZGos-UPB2) in 21. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O MERILIH ZA DOLOČITEV PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA
ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA
GOSTINSKA DEJAVNOST
1. člen
V drugem odstavku 2. člena se besedilo »v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške
kmetije na stanovanjskih območjih« nadomesti z besedilom »v objektih na območju
stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh
območjih«.
2. člen
V 5. členu se črta 11. alineja.
3. člen
V 6. členu se črtata 1. in 2. alineja.
V 6. členu se v 3. alineji črta besedilo »več kot 100 metrov in«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta besedilo »več kot 100 metrov in«.
Besedilo tretjega odstavka 8. člena se nadomesti z besedilom:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko gostinski obrati, ki niso restavracije, gostilne ali
osmice, ob petkih in sobotah obratujejo do 02. ure naslednjega dne, če pridobijo soglasje
Krajevne skupnosti in predložijo pogodbo sklenjeno s pravno osebo, ki opravlja dejavnost
zasebnega varovanja iz katere izhaja, da bo v tem času v gostinskem obatu prisoten
varnostnik z licenco za opravljanje fizičnega varovanja.«
5. člen
V 13. členu se črta 4. alineja.
6. člen
V 25. členu se številka »13.« zamenja s številko »17.«.
7. člen
Gostinci morajo obratovalni čas gostinskih obratov uskladiti z določili tega odloka v roku
enega meseca od njegove uveljavitve.
8. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-31/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
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Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS 7/07) in na podlagi 27.
člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 14/07, 43/07 – UBP2) je
občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel naslednji

ODLOK O UREDITVI JAVNE SLUŽBE ZAGOTAVLJANJA
ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: občina) ureja
obvezna lokalna javna služba zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju:
javna služba).
S tem odlokom se določi predmet, območje in način opravljanja javne službe, postopek
podelitve koncesije, pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za podelitev koncesije, pogoji
opravljanja javne službe, pričetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja, viri in
način financiranja javne službe, postopek imenovanja sveta zavetišča in imenovanja
predstavnika občine v svet zavetišča ter nadzor nad izvajanjem javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih;
2. zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim;
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču;
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom;
5. skrb za ažurno vodenje registra psov;
6. druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter Pravilnikom o pogojih za
zavetišča za zapuščene živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje Občine RenčeVogrsko.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku,
določenem v tem odloku.
Koncesija se podeli za obdobje treh let.
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V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE.
5. člen
Koncesionar za izvajanje javne službe se izbere na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi in
izvede najmanj tri-članska strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Renče-Vogrsko (v
nadaljevanju: komisija).
6. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj naslednje sestavine:
1. navedbo predmeta javne službe in območje njenega izvajanja;
2. navedbo pričetka in časa trajanja koncesijskega razmerja;
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
4. merila za izbor koncesionarja;
5. pogoje opravljanja javne službe;
6. način financiranja javne službe;
7. navedbo, kdaj se šteje prijava na razpis za popolno, pravilno in pravočasno;
8. navedbo strokovnih referenc in drugih dokazil, ki morajo biti predložena za
ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
9. rok in način predložitve prijav na razpis - rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od
trideset dni od objave razpisa;
10. rok za izbor koncesionarja;
11. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru;
12. rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe;
13. drugo.
V javnem razpisu se lahko podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka tega
člena.
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v roku
tridesetih dni od pričetka veljavnosti tega odloka.
7. člen
Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna prijava.
Če javni razpis ne uspe, se ponovi in sicer najkasneje v 60 od dneh dneva zaključka
neuspelega razpisa.
8. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se upoštevajo zlasti naslednja merila:
- strokovne in organizacijske sposobnosti prijavitelja;
- izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
- dosedanje izkušnje prijavitelja.
9. člen
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelji, katerih prijave na razpis niso
popolne, se pozovejo naj prijave v določenem roku dopolnijo.
10. člen
Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri
koncesionarja z odločbo odloči organ občinske uprave Občine Renče-Vogrsko, pristojen za
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kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ). Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile
dopolnjene in prepozne prijave na razpis pristojni organ s sklepom zavrže.
Zoper odločbo in sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od vročitve,
pritožba na župana Občine Renče-Vogrsko.
11. člen
Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po
dokončnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati
najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa
mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
VI. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLJNEVATI PRIJAVITELJ ZA PODELITEV KONCESIJE
12. člen
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe;
2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter Pravilnik o
pogojih za zavetišča za zapuščene živali;
3. imeti mora poravnane davke in prispevke;
4. ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
5. izkazati mora kadrovsko strukturo in tehnično opremo, potrebno za opravljanje
javne službe;
6. razpolagati mora z zadostnim številom oskrbnikov, usposobljenih za delo z
živalmi;
7. razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz živali;
8. predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih
živali;
9. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe.
VII. POGOJI OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
13. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati skladno Zakonom o zaščiti živali, Pravilnikom o
pogojih za zavetišča za zapuščene živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
14. člen
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.
15. člen
Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma
naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del oziroma
nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe. Koncesionar je za opravljanje takšnih del
oziroma nalog upravičen do nadomestila.
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Obseg, čas trajanja, višina nadomestila ter druge sestavine, potrebne za izvajanje dodatnih
del oziroma nalog, se določijo z aneksom h koncesijski pogodbi.
16. člen
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno
od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost.
17. člen
Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditi
predpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini.
18. člen
Koncesionar mora pristojnemu organu o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo,
kadarkoli na zahtevo pristojnega organ pa tudi vmesna poročila.
19. člen
Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v
zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali
njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem
zaposlenih ljudi.
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi
napak pri izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile.
20. člen
Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za
posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih
izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v
njegovem imenu in za njegov račun.
VIII. PRIČETEK, ČAS TRAJANJA IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
21. člen
Koncesijsko razmerje se prične, ko občina in koncesionar podpišeta koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas tri leta.
22. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
- s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno;
- s sporazumom občine in koncesionarja;
- z odpovedjo;
- z odvzemom.
23. člen
Občina in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem
primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
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24. člen
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov
ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko
pogodbo.
25. člen
Pristojni organ lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
- koncesionar v dogovorjenem roku ni podpisal koncesijske pogodbe;
- koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od njene vročitve,
pritožba na župana Občine Renče-Vogrsko.
IX. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
26. člen
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
- proračuna občine;
- iz proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu;
- iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi;
- drugih virov.
27. člen
Pri izračunu sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za izvajanje javne službe, se
upošteva naslednje:
- podatke pooblaščenih veterinarskih organizacij o številu registriranih psov v občini;
- kriterije, ki jih določajo pravni predpisi glede zagotavljanja števila mest v zavetišču na
določeno število registriranih psov v občini;
- uradni cenik Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Veterinarske
uprave RS, ki vsebuje postavki »oskrbni dan za psa« ter »režijsko uro veterinarskega
pomočnika«;
- stroške obveznih veterinarskih ukrepov;
- stroške najema potrebnih mest v zavetišču.
28. člen
Oblikovanje in kalkulativni elementi cene celotne oskrbe zapuščene živali ter obseg in način
financiranja javne službe se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.
IX. POSTOPEK IMENOVANJA SVETA ZAVETIŠČA TER IMENOVANJA PREDSTAVNIKA
OBČINE V SVET ZAVETIŠČA
29. člen
Svet zavetišča obvezno sestavljajo:
- predstavnik občine oziroma predstavniki lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim
delovanjem pokriva zavetišče;
- predstavnik Veterinarske uprave RS, ki ga določi predstojnik uprave;
- predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju, kjer je zavetišče;
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-

predstavnik koncesionarja, razen če je koncesionar društvo za zaščito živali.
30. člen

Svet zavetišča imenuje župan Občine Renče-Vogrsko.
Če zavetišče s svojim delovanjem pokriva poleg območja občine še območja drugih lokalnih
skupnosti, se svet zavetišča imenuje skladno z dogovorom med temi lokalnimi skupnostmi.
31. člen
Predstavnika občine v svet zavetišča imenuje Svet Občine Renče-Vogrsko na predlog
župana.
Predstavnik občine v svetu zavetišča mora biti imenovan najkasneje v roku enega meseca
po podpisu koncesijske pogodbe, imenuje pa se za dobo treh let.
32. člen
Svet zavetišča:
- nadzoruje delo zavetišča,
- določa višino prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki v zvezi z zapuščenimi živalmi,
- skrbi za promocijo zavetišča in za pridobivanje sponzorskih sredstev.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
33. člen
Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravljajo pristojni
organ in občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom
posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor vpogled v
poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem javne službe.
Podrobneje se nadzor uredi s koncesijsko pogodbo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-32/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 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 36/08) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list
RS, št. 7/2007) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 13.redni seji, dne 23. 06. 2008,
sprejel naslednji
SKLEP
1.
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Občina Renče-Vogrsko sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna Šola Lucijana Bratkoviča Bratuža Renče v predlaganem besedilu.
2.
Predlog Odloka se sprejme v skrajšanem postopku.
3.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS, ko ga v enakem besedilu sprejme tudi Mestni svet
Mestne občine Nova Gorica.
4.
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 00701-33/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list
RS, št. 7/2007) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008,
sprejel naslednji

SKLEP
1. V svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuža Renče se kot predstavniki
ustanovitelja imenujejo naslednji člani:
• Gal Vladimira, Vilharjeva 11a, 5270 Ajdovščina,
• Milatovič Alan, Volčja Draga 57a, 5293 Volčja Draga,
• Žigon Katjuša, Renški Podkraj 39, 5292 Renče.
2. Ta sklep prične veljati z dnem, ko stopi v veljavo Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna Šola Lucijana Bratkoviča Bratuža Renče.
Številka: 00701-34/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in
27/08 – odl. US) in 103. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko je Občinski svet Občine
Renče-Vogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06.2008, sprejel naslednji

SKLEP
1. Občina Renče-Vogrsko kupi od solastnikov nepremičnine s parc.št. 70/1 – sadovnjak
v vl.št. 2682, k.o. Renče:
• Furlanič Tjaša, Sončna pot 1, Prade, 6000 Koper,
• Kerševan Vladislav, Kosovelova 14, 5000 Nova Gorica,
• Kozem Darja, Prvačina 76 D, 5297 Prvačina,
• Krpan Rudolf, Lukežiči 15, 5292 Renče
• Lukežič David, Trg 63, 5292 Renče,
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• Malič Vera, Miren 188, 5291 Miren,
• Rusjan Srečko, Tureli 14, 5292 Renče,
• Špacapan Stanislav, Trg 35, 5292 Renče,
• Zorn Stojan, Lukežiči 43, 5292 Renče,
• Žigon Vincenc, Žigoni 131, 5292 Renče,
razpoložljive solastniške deleže v površini do 21000 m2.
2. Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa se kupi pod pogoji in po ceni, ki so jo določili
prodajalci v ponudbah, objavljenih na oglasni deski pri Upravni enoti Nova Gorica.
3. Ta sklep velja takoj.
Številka: 00701-35/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 101/07 – Odl. US) in 117.
člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet Občine
Renče-Vogrsko na 13. redni seji, dne 23. 06. 2008, sprejel

ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2007.
Zaključni račun proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2007 izkazuje naslednje podatke:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov v EUR
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (I.-II.)
B) Račun finančnih terjatev in naložb v EUR
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
C) Račun financiranja v EUR
VII. Zadolževanje 0
VIII. Odplačilo dolga 0
IX. Sprememba stanja sredstev na računu (I+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III)
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2006

3.400.953
2.163.438
1.237.515
0
0
0

1.237.515
0
–1.237.515
0

2. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2008 in se izkazuje v
računu financiranja.
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca
sredstev rezerv in premoženjska bilanca so sestavni del tega odloka.
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-36/2008-1
Bukovica, 23. 06. 2008
ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.
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