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____________________________________________________
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko je na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP) in 18. člena Statuta Občine
Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo) na 7. redni seji dne 22. 9. 2015 sprejel

ODLOK O PREDKUPNI PRAVICI OBČINE RENČE-VOGRSKO
1.

člen

S tem odlokom se določi območje predkupne pravice Občine Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah.
2.

člen

Občina ima predkupno pravico:

na območjih poselitve v občini Renče-Vogrsko, ki so v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine RenčeVogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 10/14 in 1/15) po namenski rabi določena kot stavbna zemljišča, po
podrobnejši namenski rabi pa
o Območja centralnih dejavnosti (CU in CD),
o Območja zelenih površin (ZP in ZK),
o Območja prometne infrastrukture (PC).

na območjih obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov, tako na območju poselitve v občini in izven
poselitvenih območij v občini.
3.

člen

Območje poselitve po tem odloku so vsa stavbna zemljišča, kot jih določajo predpisi o prostorskem načrtovanju.
Območje predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov so zemljišča, preko katerih je predviden potek infrastrukturnih omrežij
oziroma na katerih je predvidena gradnja oziroma ureditev infrastrukturnih objektov.
Območje poselitve in območje predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov sta določena v grafičnem prikazu izvedbenega dela
vsakokratno veljavnega Občinskega prostorskega načrta v merilu 1:5000. Določitev omogoča prikaz meje območij v zemljiškem
katastru in določitev meje v naravi.
Kartografsko gradivo s prikazom območja poselitve ter območja infrastrukturnih omrežij in objektov je na vpogled na sedežu občine
in na spletni strani občine.
4.

člen

Predkupno pravico v imenu občine uveljavlja župan.
V kolikor v treh mesecih po izdaji potrdila o uveljavljanju predkupne pravice, ne pride do sklenitve prodajne pogodbe med kupcem
in Občino se šteje, da občina potrdilo o uveljavljanju predkupne pravice umika.

5.

člen

S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah (Uradne objave, št.
4/2003).
6.

člen

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.

Številka: 00701-31/2015-1
Bukovica, 22. 9. 2015
Aleš Bucik l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________________________________

Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US) in 18. člena Statuta
Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07), je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 7. redni seji, dne 22. 9. 2015 sprejel
ODLOK
O NADZORU IN OBVEZNOSTIH LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa:
– obveznosti ravnanj lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Renče-Vogrsko,
– način vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja javnih površin z iztrebki psov na območju Občine Renče-Vogrsko,
– omejitev gibanja psov na območju Občine Renče-Vogrsko.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. skrbnik psa je pravna ali fizična oseba, ki odgovarja za psa, ne glede na to, ali je njegov lastnik ali zanj le skrbi. Skrbnik
zapuščenega psa je imetnik zavetišča oziroma občina, če ne zagotovi zavetišča;
2. zavetišče je objekt, v katerem se poskrbi za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali;
3. nevarne živali so živali, ki ogrožajo okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje do človeka;
4. nevaren pes je poleg psa, ki izpolnjuje pogoje za nevarno žival, tudi pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival. Za nevarne pse se
ne štejejo:
- službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti;
- psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označeno z
opozorilnim znakom;
- psi, katerih ugriz je posledica ravnanja z njimi med veterinarskimi posegi;
- psi, ki še niso dopolnili devet mesecev starosti in so v tem obdobju ugriznili enkrat, datum skotitve psa pa je bil vnesen v
centralni register psov že pred ugrizom;
5. javno mesto je javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru, razen površin, na katerih ni oziroma
ni pričakovati večjega števila ljudi;
6. javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge
aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

II. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV
3. člen
Skrbnik psa je dolžan skrbeti, da se pes ne giblje brez nadzorstva. Skrbnik psa mora na javnem mestu in na javnih prireditvah
zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes ves čas gibanja na povodcu in pod nadzorom. Skrbnik psa je dolžan poskrbeti, da leta ne zahaja na tujo posest.
Skrbnik psa mora zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu tudi na površinah, kjer ni oziroma ni pričakovati večjega
števila ljudi.
Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti dodatno fizično varstvo psov na naslednje načine:
da so psi ves čas na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,
da so zaprti v pesjaku oz. v objektu,
da so v ograjenem prostoru, z ograjo, visoko najmanj 1,8m, ki je na vhodu označena z opozorilnim znakom
Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let.
Nevarnega psa ni dovoljeno voditi na javne prireditve.
4. člen
Skrbniki psov morajo z javnih površin sproti odstranjevati pasje iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor
(npr. vrečka, rokavica, ipd.) za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati občinskemu inšpektorju. Vsak skrbnik psa je
dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke oziroma tam, kjer teh ni, zabojnike za
komunalne odpadke.
III. OMEJITEV GIBANJA PSOV
5. člen
Psov ni dovoljeno voditi:
– na otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov,
– na pokopališča,
– druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
Prepoved ne velja za pse, ki jih pri svojem delu uporabljajo in vodijo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči
(policija, vojska, civilna zaščita, slepe osebe…).
Površine iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, Občina Renče-Vogrsko označi s posebnimi oznakami.
IV. NADZOR
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo medobčinski redarji in inšpektorji.
V. KAZENSKE DOLOČBE
7. člen
Fizična oseba ki krši določbe 3. člena, določbe 4. člena in prvi odstavek 5. člena tega odloka, se kaznuje z globo 100,00 EUR.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnosti, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, se kaznuje z globo 700,00 EUR.
Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 400,00 EUR.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnih objavah Občinskega glasila.
Številka: 00701-30/2015-1
Bukovica, 22. 9. 2015
Aleš Bucik l. r.
Župan

Občinski svet Občine Renče-Vogrsko je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 21. člena Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US in
19/15) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo) na 7. redni seji dne 22.
9. 2015 sprejel

SKLEP O USTANOVITVI GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

1. člen
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Renče-Vogrsko na naslednjih nepremičninah:

-

Parc. št:

29/2, 31/5, 468/43, 468/44, 468/45, 468/58, 475/3, 493/2, 494/4, 561/47, 581/14, 583/61, 584/5, 584/25,
584/26, 584/27, 584/28, 584/32, 607/7, 607/9, 607/15, 611/20, 664/4, 664/5, 1104/8, 1104/9, 1105/7,
1105/8, 1106/2, 1110/7, 1112/16, 1140/2, 1141/1, 1147/12, 1148, 1149/2, 1219/7, 1223/4, 1272/9, 1272/10,
1276/3, 1278/6, 1283/2, 1788/7, 2257/12, 2257/14, 2619/2, 2620/2, 2621/2, 2637/2, 2638/2, 2639/5, 3547,
vse vpisane v k. o. 2322 RENČE
-

Parc. št.:

368/3, 371/5, 371/7, 371/11,
vse vpisane v k. o. 2321 GRADIŠČE
-

Parc. št.:

7864/1, 7865/1, 7866, 7931/1,
vse vpisane v k. o. 2335 DORNBERK
-

Parc. št.:

73/2, 90/5, 90/6, 95/5, 95/6, 200/6, 205/9, 211/5, 217/1, 288/20, 289/4, 289/5, 289/6, 329/1, 334/6, 482/5,
524/1, 540/3, 542/2, 548/2, 579/8, 579/10, 745, 768/1, 768/2, 768/3, 840, 855, 916,
vse vpisane v k. o. 2319 BUKOVICA
-

Parc. št.:

2518/2, 2527/6, 2527/7, 2539/1, 2540/1, 2647/1, 3465, 3473,
vse vpisane v k. o. 2315 ŠEMPETER
-

Parc. št.:

14/32, 126/4, 157/15, 157/16, 186/17, 245/4, 245/6, 248/2, 278/5, 286/22, 288/14, 288/22, 288/26, 289/5,
290/6, 301/2, 303/2, 303/4, 305/4, 305/5, 318/120, 318/154, 318/155, 318/156, 318/157, 318/162, 318/164,
324/175, 324/176, 826/35, 1019/5, 1023/2, 1030/8, 1030/10, 1030/12, 1088, 1089/2, 1091/2, 1095/6,
1095/7, 1096/4, 1096/6, 1097/2, 1105/10, 1105/11, 1109/8, 1452/2, 1454/4, 1454/6, 1533/2, 1533/3, 1560/2,
1561/2,
vse vpisane v k. o. 2314 VOGRSKO
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Renče-Vogrsko po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa
javnega dobra in jo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču.
3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00701-32/2015-1
Bukovica, 22. 9. 2015
Aleš Bucik l. r.
Župan

