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Na podlagi 95. in 100. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10), 6. in 100. člena Zakona
o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št.
109/10), Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini RenčeVogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št.
7/09) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko
(Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko
na 13. redni seji, dne 17. 5. 2012 sprejel:
ODLOK
o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in
nemotenega prometa na občinskih cestah v
Občini Renče-Vogrsko določijo:
določbe o gradnji, vzdrževanju in varstvu
občinskih cest;
prometna ureditev;
ureditev mirujočega prometa;
odstranjevanje nepravilno parkiranih in
zapuščenih vozil;
inšpekcijski in redarski nadzor.
2. člen
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in
upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo
občinskih cest opravlja pristojni občinski organ.
Te naloge obsegajo zlasti:
izvajanje postopkov za izbiro koncesionarja
za redno vzdrževanje občinskih cest;
priprava programov in organizacija izdelave
raziskovalnih in razvojnih nalog za
občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste in drugimi
občinami pri pripravi in uresničevanju teh
programov;
vodenje predpisanih evidenc o občinskih
cestah in zagotavljanje podatkov za
potrebe
izračuna zagotovljene porabe
občine in vodenja združene evidence o
javnih cestah (Banka cestnih podatkov,
kataster cest s katastrom prometne
signalizacije);
izdelava strokovnih podlag za načrtovanje
razvoja in vzdrževanja občinskih cest in
izdelava osnutkov teh planov;
izvajanje postopkov za oddajanje del na
občinskih cestah, za katere je predpisana
izbira izvajalca na podlagi predpisov o
javnih naročilih;
vodenje postopkov za določitev mej javne
ceste;
organiziranje štetja prometa na občinskih
cestah in obdelava zbranih podatkov;

-

-

spremljanje prometnih tokov na občinskih
cestah in priprava predlogov sprememb
njihove prometne ureditve in prometne
ureditve na državnih cestah, ki potekajo po
območju občine;
naloge v zvezi z obveščanjem javnosti o
stanju občinskih cest in prometa na njih;
izdajanje projektnih pogojev, dovoljenj in
soglasij, določenih z ukrepi za varstvo
občinskih cest in za zavarovanje prometa
na njih na podlagi republiških predpisov, ki
urejajo javne ceste;
izvajanje drugih nalog, določenih s tem
odlokom in drugimi predpisi.

3. člen
S tem odlokom se na koncesionarja prenašajo
naslednja javna pooblastila:
vodenje predpisanih evidenc o občinskih
cestah in zagotavljanje podatkov za
potrebe izračuna zagotovljene porabe
občine in vodenja združene evidence o
javnih cestah (Banka cestnih podatkov,
kataster cest s katastrom prometne
signalizacije);
izdelava strokovnih podlag za načrtovanje
razvoja in vzdrževanja občinskih cest in
izdelava osnutkov teh planov.
4. člen
Za vse zadeve, ki se nanašajo na občinske ceste in
niso neposredno urejene s tem odlokom, se
uporablja zakon o cestah in na njem temelječi
predpisi.
II. DOLOČBE O GRADNJI, VZDRŽEVANJU IN
VARSTVU OBČINSKIH CEST
5. člen
Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati,
graditi in vzdrževati na način in pod pogoji kot to
določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest,
prometno signalizacijo in prometno opremo, način
označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu,
cestne priključke, avtobusna postajališča ter
predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah
ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
6. člen
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
z odlokom, na predlog župana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti
predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike
Slovenije za ceste po postopku, določenem v
predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
7. člen
Občinska kolesarska povezava lahko poteka v
okviru občinskih kategoriziranih ali nekategoriziranih
cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet ali v
okviru za to posebej predvidenih kolesarskih poti.
Občinske kolesarske povezave predpiše pristojni
organ občine.
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8. člen
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora
biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki
ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam
predpisov o cestah. Tako nadomeščeni odsek ceste
mora biti zgrajen najmanj z elementi nadomeščene
ceste. Za poseg v cestno telo obstoječe občinske
ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti
soglasje pristojnega organa občine. Stroške
prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali
naprave.
9. člen
Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste v cestnem svetu predvideva tudi gradnja
druge gospodarske infrastrukture, ki ne služi cesti,
mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve
te gospodarske infrastrukture.
Za
usklajenost
projektiranja,
gradnje
ali
rekonstrukcije
objektov
gospodarske
javne
infrastrukture iz prejšnjega odstavka skrbi pristojni
organ občine.
10. člen
Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov
posamezne
gospodarske
javne
infrastrukture iz prvega odstavka tega člena krije
njen upravljavec.
11. člen
Vzdrževanje občinskih javnih cest je obvezna
gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna
dela
za
ohranjanje
kategoriziranih
in
nekategoriziranih občinskih cest v dobrem stanju, za
zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti
občinskih cest, nadzor nad stanjem teh cest in
njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev
prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah. Redno
vzdrževanje obsega tudi vzdrževanje drugih
prometnih površin, bankin, brežin in objektov
odvodnjavanja. Poleg tega obsega javna služba tudi
zimsko
službo,
vzdrževanje
vertikalne
in
horizontalne signalizacije in prometne opreme,
redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov ter
zagotavljanje preglednosti.
Javna služba iz prvega odstavka se mora izvajati
tudi ob naravnih nesrečah (neurje, poplava, plaz,
potres, žled in podobno) in drugih izrednih oziroma
nepredvidenih dogodkih (intervencijski ukrepi). V teh
primerih je izvajalec dolžan nemudoma odpraviti
vzroke, zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet
ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb
ceste in večje škode. V kolikor to ni mogoče, je
dolžan označiti ovire in zavarovati promet s
predpisano prometno signalizacijo, izvesti nujne
ukrepe za zavarovanje ceste ter čim prej vzpostaviti
prevoznost ceste.
12. člen
Za redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih
javnih cest se podeli koncesija na podlagi
posebnega občinskega predpisa.

Nekategorizirane občinske javne ceste vzdržuje
Režijski obrat Občine Renče-Vogrsko.
13. člen
Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega
roba vozišča, pri premostitvenih objektih pa od
tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov
objekta na zemljišče ter znaša:
pri lokalnih cestah 6 metrov;
pri javnih poteh 4 metre;
pri kolesarskih poteh 2 metra.
14. člen
Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture
se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju
občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod
pogoji in na način, določen s soglasjem pristojnega
občinskega organa.
Pristojni občinski organ lahko zahteva od lastnika
oziroma upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi
ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja
ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov
za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije
njihov upravljavec.
Pristojni občinski organ lahko odkloni izdajo
dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi
in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na
njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali
onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
Podlaga za izdajo soglasja je veljavna tehnična
specifikacija za javne ceste, ki ureja področje
varstva cest in izvajanje prekopov na voznih
površinah.
15. člen
Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski
infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le
s soglasjem pristojnega občinskega organa.
V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določi način, pogoji in nadzor nad opravljanjem
teh del.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet
oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko
nastala večja gospodarska škoda. V tem primeru
mora upravljavec naprav in napeljav takoj odstraniti
neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca
javne službe Upravljavec naprav in napeljav mora
po odstranitvi neposredne nevarnosti čim hitreje
odstraniti poškodbe na le-teh, vzpostaviti cesto v
prejšnje stanje in o zaključku del obvestiti izvajalca
javne službe ter zagotoviti kritje vseh neposrednih in
posrednih stroškov, vezanih na njegove aktivnosti in
izdajo soglasja.
Če se mora zaradi del iz prvega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora
upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko
cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju
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takoj obvestiti policijo, prometnega inšpektorja in
pristojni občinski organ.
Za izvajanje gradenj ali vzdrževalnih del na
individualni komunalni infrastrukturi (komunalni
priključki) veljajo določbe iz prvega, drugega,
tretjega in četrtega odstavka tega člena.
16. člen
Če je občinska cesta v takem stanju:
da promet po njej ni mogoč ali je mogoč
samo promet posameznih vozil,
da bi promet posameznih vrst vozil
škodoval tej cesti ali
če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se
nanašajo na zavarovanje ceste in varnost
prometa na njej (npr. posebne razmere
zaradi snega, poledice, odjuge, močnega
vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in
drugih nesreč in podobno),
mora pristojni občinski organ s sklepom začasno,
do odprave vzroka, prepovedati ali omejiti promet
vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem
delu ali zmanjšati dovoljeno skupno maso, osno
obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za
takšen ukrep.
Pristojni občinski organ mora o ukrepih, ki jih
utemeljujejo razlogi iz prve ali druge točke
prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinskega
inšpektorja, izvajalca javne službe, Regijski center
za obveščanje, gasilsko službo, reševalno službo
ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj
tri dni pred njihovo označitvijo s prometno
signalizacijo na sami cesti. Izvajalec in vodja
intervencije sta dolžna izvesti ukrepe, ki jih
utemeljujejo razlogi iz prve in druge točke prvega
odstavka, če sta ali bi morala biti prva seznanjena z
razlogi in o tem nemudoma obvestiti pristojni
občinski organ.
Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje točke
prvega odstavka, mora izvesti tudi izvajalec javne
službe in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih morata nemudoma
obvestiti službe in organe ter javnost, kot je
predvideno za primere iz tretjega odstavka.
Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena,
daljše obdobje, se določijo v skladu z določbami
tega odloka.
17. člen
Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na kategorizirane
občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le
s soglasjem pristojnega občinskega organa. S
soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji
graditve in vzdrževanja priključka ter njegova
opremljenost s prometno signalizacijo.
Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter
objektov in naprav ob njih je treba ureditev
priključkov predvideti že v projektni dokumentaciji za
to gradnjo, ki vsebuje tudi soglasje iz prvega
odstavka.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na
občinsko cesto, vključno s postavitvijo oziroma
ureditvijo in vzdrževanjem potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor. Investitor
priključka oziroma uporabnik objekta oziroma
območja, ki mu je priključek namenjen, je dolžan
skrbeti za nemoteno odvajanje meteornih voda z
javne ceste na območju priključka in ga redno
vzdrževati.
Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je
dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo
prometno signalizacijo v območju cestnega sveta
občinske ceste sestavni del te ceste.
Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega
priključka mora sodelovati pristojni občinski organ
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in
drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega
odstavka tega člena.
18. člen
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil
predviden ob izdaji soglasja za njegovo ureditev ni
več ustrezen, ali če zaradi priključka prihaja do
nanosov materiala ali prekomernega dotoka
meteorne vode na javno cesto oziroma drugih
nesorazmernih motenj na cesti, lahko pristojni
občinski organ z upravno odločbo zahteva njegovo
prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške
preureditve priključka krije investitor priključka ali
njegov pravni naslednik.
19. člen
Pristojni občinski organ lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi
prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če
priključek ni vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja
iz 17. člena ali, če ni preurejen v skladu z določbo
18. člena tega odloka ali če v postopku iz drugega
odstavka tega člena ne pridobi soglasja
koncesionarja.
20. člen
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet po tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali
popolnoma zapreti za promet, se lahko opravljajo le
z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za
redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih
obnovitvenih del na cesti, za katera je izvedba
zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba
pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
21. člen
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojni občinski organ na podlagi vloge
stranke ob upoštevanju določil Zakona o cestah. O
izdaji dovoljenja obvesti policijo, občinskega
inšpektorja za ceste in izvajalca javne službe. Vlogi
mora biti priložena potrjena prometno tehnična
dokumentacija
(elaborat)
začasne
prometne
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ureditve v času delne ali popolne zapore občinske
ceste.
O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi
drugega odstavka 20. člena tega odloka ni potrebno
pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj
tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela
izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega
organa potrjena prometno tehnična dokumentacija
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne
zapore občinske ceste.
V dovoljenju za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste in čas njenega
trajanja.
Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore
ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in
obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali
popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja
njihove
izvedbe
ter
prometno
tehnično
dokumentacijo začasne prometne ureditve v času
delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja
za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje
zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med
prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med
povečanimi prometnimi obremenitvami.
Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se
smiselno uporablja tudi za športne in druge
prireditve na občinski cesti.
Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o
preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po
sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred
zaporo ceste.
Zaporo postavi izvajalec javne službe rednega
vzdrževanja občinskih cest.
III. PROMETNA UREDITEV
22. člen
Prometno signalizacijo na občinskih cestah v
primerih določitve javnih parkirišč, enosmernih,
dvosmernih in prednostnih cest ter kompleksnih
prometnih ureditev naselij odloča občinski svet z
odlokom.
Župan zaradi nemotenega in varnega prometa na
občinskih cestah v naseljih z odredbo odredi
odstranitev poškodovane ali dotrajane prometne
signalizacije ter postavitev nove, določi omejitev
hitrosti in naprave za umirjanje prometa na
določenih delih cest in ulic v naseljih.

območju Občine Renče-Vogrsko, ki je po potrebi
sestavljena iz predstavnika policije, predstavnika
vzdrževalca občinskih cest (izvajalca javne službe),
projektanta za prometne ureditve in predstavnika
občinske uprave pristojnega za upravljanje z
občinskimi cestami.
23. člen
Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ali
javno ustanovo ter naravno znamenitost ali
turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija)
samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.
24. člen
Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali
naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in
oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja
prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojni
občinski organ lahko izda soglasje za njihovo
postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila
pomembna za udeležence v prometu in zanje ni
predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se
določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in
odstranitve.
Table, napisi in drugi objekti in naprave iz
prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v
naselju praviloma postavljajo le zunaj območja
vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev
prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah,
oziroma pogojih in po postopku, ki ga določa
občinski predpis, ki ureja plakatiranje oziroma
sorodne oblike javnega oglaševanja.
Soglasje za izobešanje transparentov preko
občinske ceste se lahko izda le za določen čas (za
čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) in v
skladu z občinskim predpisom o plakatiranju in
sorodnih oblikah javnega oglaševanja. Transparenti
morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem
občinske ceste.
IV. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA
25. člen
Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno
le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in
zakonom, ki ureja cestni promet.
Občinski svet s sklepom določi, da se na javnih
parkirnih površinah parkiranje časovno omeji, uvede
plačevanje parkirnine, njeno višino in način
plačevanja.
Javne parkirne površine morajo biti označene s
predpisano prometno signalizacijo.
26. člen
Občinski svet lahko določi varovane parkirne
prostore ter druge posebne parkirne prostore, za
katerih uporabo se pod splošnimi pogoji plačuje
parkirnina.

Za pomoč pri izvajanju teh nalog lahko župan
imenuje komisijo za tehnično urejanje prometa na
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Upravljanje takih parkirišč in pobiranje parkirnine se
kot izbirna lokalna gospodarska javna služba izvaja
v režiji občine.
Rezervirane parkirne prostore za potrebe pravnih ali
fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove
dejavnosti in tarife za njihovo uporabo lahko določi
župan, ki tudi odda te prostore v uporabo s pogodbo
v postopku, določenem z zakonom. Postopek
oddaje vodi pristojni občinski organ.
Rezervirane parkirne prostore za potrebe šole
vožnje ter invalidov, postajališč za avto-taksi vozila
in druge posebne parkirne prostore (npr. za
službene potrebe zdravstvenih in socialnih ustanov
ter upravnih organov) in njihovega uporabnika lahko
določi pristojni občinski organ. Razmerja se uredijo
s pogodbo. Navedene površine morajo biti
označene s posebno prometno signalizacijo.
27. člen
Rezervirani parkirni prostori za invalide so lahko
splošni ali osebni, in sicer se:
splošne parkirne prostore uredi na večjih
parkiriščih, ob pomembnejših javnih
ustanovah in na krajih, ki so praviloma cilj
potovanja invalidov z motornim vozilom;
uporabljajo jih lahko vsa vozila, ki so
ustrezno označena,
osebni parkirni prostor se uredi na javni
površini v neposredni bližini stalnega
prebivališča invalidne osebe, ki sama
upravlja prilagojeno motorno vozilo, če
prebivališče take osebe ne razpolaga z
funkcionalno površino, ki bi jo bilo mogoče
za to prednostno posebej urediti.
Na vertikalni signalizaciji osebnega rezerviranega
parkirnega prostora za invalida se označi registrska
številka osebnega avtomobila, ki je edino
pooblaščeno za uporabo takega prostora, uporabnik
pa zanj ne plačuje komunalne takse in stroškov
ureditve in vzdrževanja.
Občinski svet lahko s pravilnikom uredi podrobne
pogoje in postopek za urejanje osebnih parkirnih
prostorov za invalide, njihovo evidenco, oznake in
druge zadeve, potrebne za izvajanje določb tega
člena.

-

izvajanje športnih prireditev;
organizacijo
zborovanj,
zabavnih
kulturnih prireditev.

in

Dejavnosti, ki vplivajo na varnost prometa na
občinski cesti in je le to potrebno delno ali popolno
zapreti za promet, se lahko opravijo le na podlagi
dovoljenja za zaporo občinske ceste iz 20. člena
tega odloka.
Upravičenec je za uporabo javne prometne površine
dolžan plačati občinsko takso na podlagi Odloka o
občinskih taksah.
V. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO
PARKIRANIH ALI ZAPUŠČENIH VOZIL
31 člen
Občina uredi način odstranitve in hrambe nepravilno
parkiranih, izločenih, poškodovanih in zapuščenih
vozil na javnih prometnih površinah s posebnim
odlokom.
VI. INŠPEKCIJSKI IN REDARSKI NADZOR
32. člen
Za zagotavljanje varnega in neoviranega cestnega
prometa na cestah v naselju in na občinskih cestah
zunaj naselja ter varstva cest in okolja na občinskih
cestah izvaja nadzor pristojna inšpekcijska in
redarska služba na podlagi določil Zakona o cestah
(ZCes-1) in Zakona o pravilih cestnega prometa
(ZPrCP).
VII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati
Odlok o občinskih javnih cestah (Uradne objave v
občinskem glasilu, št. 7/09).
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00701-12/2012-1
Bukovica, 17. 5. 2012
Aleš Bucik, l.r.
Župan

28. člen
Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in
avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so
določene za parkiranje teh vozil in označene s
predpisano prometno signalizacijo.
29. člen
Javne parkirne površine vzdržuje občinski Režijski
obrat.
30. člen
Javne prometne in parkirne površine se lahko z
dovoljenjem občinske pristojne službe uporabljajo
tudi za:
občasno postavljanje kioskov, prodajnih
stojnic, gostinskih vrtov, panojev in
podobno;
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.
Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št.
20/11) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko
(Uradni list RS, št. 7/07, 1/09 in 5/12) je Občinski
svet Občine Renče-Vogrsko na 12. redni seji, dne 8.
3. 2012, sprejel
ODLOK
O USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA
SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE)
REGIJE

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S sprejemom tega odloka se v skladu z
Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (ZSRR-2) določi seznam sodelujočih občin
in sestavo ter način imenovanja ali volitev članov,
naloge, organizacijo dela, predstavljanje in
zastopanje ter zagotavljanje pogojev za delo
Razvojnega sveta regije Severne Primorske
(Goriške razvojne regije) (v nadaljevanju: Svet),
katerega ustanoviteljice so občine.
II.

USTANOVITEV SVETA

2. člen
(1) Svet ustanovi 13 občin Severne Primorske
(Goriške razvojne regije): Ajdovščina, Bovec, Brda,
Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, MirenKostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, RenčeVogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.
(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme
dve tretjini občinskih/mestnih svetov občin z najmanj
dve tretjinsko večino prebivalstva regije.
III.

SESTAVA SVETA

3. člen
(1) Svet sestavljajo:
voljeni funkcionarji v občini,
predstavniki gospodarstva, vključeni v
zbornice, ki imajo sedež v regiji,
predstavniki nevladnih organizacij v regiji
(v nadaljevanju: NVO), ki imajo sedež v
regiji.
(2) Število članov Sveta iz prve alineje prejšnjega
odstavka šteje 13 članov, iz druge alineje prejšnjega
odstavka šteje 13 članov, iz tretje alineje prejšnjega
odstavka šteje 7 članov.
(3) Člani Sveta se volijo za programsko obdobje
veljavnosti Regionalnega razvojnega programa
oziroma za čas trajanja mandatov voljenih občinskih
funkcionarjev oziroma imenovanj na poslovodske
funkcije.

4. člen
(1) Svet ima predsednika in podpredsednika, ki ga
izmed sebe izvolijo člani sveta.
5. člen
(1) Sedež Sveta je na sedežu regionalne razvojne
agencije v Goriški razvojni regiji (v nadaljevanju
RRA).
(2) Strokovna in administrativna opravila za Svet
izvaja RRA, ki je vpisana pri Službi Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko.
IV.

VOLITVE ČLANOV SVETA
A) Postopek oblikovanje liste članov
Razvojnega sveta regije

6. člen
(1) Na območju upravne enote se za vsako občino
izbere po en predstavnik izmed voljenih občinskih
funkcionarjev. Oblikovanje kandidatnih list in
postopek izbora ureja poslovnik občinskega sveta.
7. člen
(1) Predstavniki gospodarstva se izberejo na
podlagi kandidatnih list, ki jih v skladu s predpisi
zbornic pripravijo:
Gospodarska zbornica Slovenije Območna
zbornica za severno Primorsko,
- 4 območne obrtno podjetniške zbornice in
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije –
Območna kmetijska gozdarska
zbornica Nova
Gorica z izpostavami.
(2) Zbornice izberejo toliko kandidatov, kolikor jih je
določeno v 3. členu tega odloka.
8. člen
(1) Predstavniki NVO, ki imajo sedež v regiji, se
izberejo na podlagi kandidatnih list, ki jih predlaga
Regionalno stičišče nevladnih organizacij Goriške
statistične regije v skladu s predpisi NVO oz.
njihovimi internimi pravili.
(2) NVO izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je
določeno v 3. členu tega odloka.
9. člen
(1) Občine, organi zbornic gospodarstva in NVO
pošljejo na RRA listo izbranih kandidatov v roku 5
dni od izbora. Lista kandidatov vsebuje:
naziv regije, za katero je oblikovana lista
kandidatov,
osebne podatke kandidatov po abecednem
vrstnem redu: ime in priimek, datum
rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja,
naslov stalnega prebivališča,
podatke o predlagatelju kandidature.
B) Postopek izvolitve članov Razvojnega
sveta regije
10. člen
(1) RRA v roku 7 dni od prejema zadnje liste
kandidatov oblikuje skupno listo kandidatov za
volitve v Svet. Lista kandidatov se določi tako, da so
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ločeno prikazani kandidati iz občin, gospodarstva in
NVO. Lista kandidatov mora vsebovati vse podatke
iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(1) RRA določi vsebino glasovnice za volitve članov
Sveta. Glasovnica vsebuje:
naziv regije, za katero je oblikovana lista
kandidatov,
zaporedne številke ter imena in priimke
kandidatov po seznamu,
navodilo o načinu glasovanja.
(2) RRA pošlje skupno listo kandidatov in določeno
glasovnico vsem občinskim/mestnim svetom v regiji.
(3) Vsak občinski/mestni svet pripravi tolikšno
število
glasovnic,
kolikor
je
članov
občinskega/mestnega sveta ter jih žigosa z žigom
občine/mestne občine.

pomembne za njen razvoj.
Način oblikovanja
odborov določa Poslovnik delovanja Razvojnega
sveta regije.
VII.

16. člen
(1) Svet ima naslednje naloge:
vodi in usmerja pripravo Regionalnega
razvojnega programa in imenuje odbore,
sprejme Regionalni razvojni program,
na področju regionalnega razvoja lahko
sodeluje z regijami drugih držav,
sklepa dogovore za razvoj regije,
sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
spremlja
izvajanje
Regionalnega
razvojnega programa in dogovorov za
razvoj regije,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
VIII.

12. člen
(1) Volitve članov Sveta
izvedejo občinski
sveti/mestni v roku 30 dni po prejemu kandidatne
liste.
(2) Člani občinskega/mestnega sveta glasujejo v
skladu z določbami poslovnika občinskega sveta, ki
urejajo tajno glasovanje.
(3) Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali
»PROTI«.
13. člen
(1) Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RRA
zapisnike o glasovanju v roku 3 dni po izvedenih
volitvah. Dokumentarno gradivo v zvezi z volitvami
hrani občina/mestna občina.
(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RRA. Za člane
Sveta so izvoljeni tisti kandidati, za katere je
glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo
večino prebivalk in prebivalcev vseh občin na
območju upravne enote.
V.

KONSTITUIRANJE SVETA

14. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je
navzočih več kot polovica članov Sveta.
Konstitutivno sejo skliče dosedanji predsednik Sveta
regije.
(2) Člani Sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo
predsednika, ki predstavlja in zastopa Svet in
podpredsednika.
VI.

ODBORI SVETA

15. člen
(1) Za pripravo predlogov odločitev v postopku
priprave in izvajanja regionalnega razvojnega
programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji
imenuje Svet odbore. Odbore sestavljajo člani
Sveta, predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji
strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih
organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so

PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA

ORGANIZACIJA DELA SVETA

17. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način
svojega dela s poslovnikom. Na konstitutivni seji se
sprejme začasni poslovnik o delu Razvojnega sveta
regije.
(2) Delo Sveta je javno. Če je zaradi problematike,
ki jo obravnava Svet, seja Sveta za javnost zaprta,
sporoči predsednik Sveta odločitve Sveta javnosti
tako, da poda izjavo ali skliče tiskovno konferenco.
(3) Vsak član Sveta je v javnosti dolžan predstaviti
in zastopati odločitve Sveta.
18. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov
navzočih članov. Svet veljavno odloča, če je na seji
navzočih večina vseh članov Sveta in večina članov
Sveta, ki so predstavniki občin.
(2) Odločitev Sveta o Regionalnem razvojnem
programu in dogovoru o razvoju regije mora
naknadno
potrditi
60
odstotkov
županov
občin/mestnih občin z večino prebivalstva regije.
IX.

ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA
DELO SVETA

19. člen
(1) Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih
stroškov delovanja Sveta, zagotovi RRA iz naslova
sredstev za opravljanje nalog spodbujanja razvoja iz
pogodbenega razmerja z občinami in pristojnim
organom RS.
X.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
(1) Svet regije Severne Primorske (Goriške
statistične regije) in Regionalni razvojni svet
Severne Primorske (Goriške statistične regije)
opravljata svoje naloge do konstituiranja Sveta.
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21. člen
(1) Sedež Sveta je v času ustanovitve Razvojnega
sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
na sedežu ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280
Idrija, ki v času ustanovitve RSR opravlja vlogo
vodilne agencije v Goriški razvojni regiji.

3. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku je
strokovno vodenje obiskovalcev na turističnem
območju Občine Renče-Vogrsko oziroma na
turističnem območju Smaragdne poti po vnaprej
določenem programu.

22. člen
(1) Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu
sprejme 2/3 občinskih/mestni svetov z najmanj 2/3
večino prebivalstva. Odlok se objavi v uradnih
glasilih posameznih občin. Veljati začne naslednji
dan po zadnji objavi.

(2) Ta odlok ureja nivo turističnega vodenja na
turističnem območju regionalni turistični vodnik za
turistično območje Smaragdne poti (v nadaljevanju:
turistični vodnik).

Številka: 00701-8/2012-1
Bukovica, 8. 3. 2012

Aleš Bucik, l.r
Župan

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 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 in 84/10 - Odl. US) in 18.
člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list
RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 13. redni
seji, dne 17. 5. 2012, po skrajšanem postopku
sprejel naslednji
ODLOK
o turističnem vodenju na turističnem območju
občine Renče-Vogrsko ter na turističnem
območju smaragdne poti
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določa vsebino turističnega
vodenja,
pogoje
za
opravljanje
dejavnosti
turističnega vodenja in vodenje registra turističnih
vodnikov za turistično območje Občine RenčeVogrsko ter za turistično območje Smaragdne poti
(območje Severne Primorske – Goriške statistične
regije), ki jo sestavljajo občine Bovec, Kobarid,
Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Šempeter-Vrtojba,
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina,
Vipava, Idrija, Cerkno in Mestna občina Nova
Gorica.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in za ženske.
2. člen
(1) Vodniško dejavnost za turistično območje
Občine Renče-Vogrsko vodi in spremlja Občina
Renče-Vogrsko.
(2) Vodniško dejavnost za turistično območje
Smaragdne poti vodi pooblaščena organizacija za
vodenje regionalnih destinacijskih aktivnosti (v
nadaljevanju: RDO Smaragdna pot).

II. VSEBINA TURISTIČNEGA VODENJA
4. člen
(1)
Vsebina
turističnega
vodenja
obsega
spremljanje in vodenje domačih in tujih gostov,
razkazovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih
lepot,
kulturnozgodovinskih
spomenikov,
pomembnih dogodkov, umetniških del, življenja
prebivalcev, geografskih, etnografskih in drugih
značilnosti na območjih, za katere velja licenca
turističnega vodnika.
5. člen
(1) Program turističnega vodenja obsega vodenje
obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših
znamenitosti. Turistični vodniki lahko program
tematsko prilagodijo glede na povpraševanje
obiskovalcev (naravne lepote, šport, arhitektura,
enologija, kulinarika.…).
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
TURISTIČNEGA VODENJA
6. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja na turističnem
območju Smaragdne poti lahko opravlja oseba, ki:
ima opravljen strokovni preizkus znanja iz
programa
turističnega
vodenja
na
turističnem območju Smaragdne poti,
je vpisana v register turističnih vodnikov kot
regionalni turistični vodnik.
(2) K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega
teoretični del s specifičnimi znanji po programu,
opravljeno samostojno seminarsko nalogo ter
praktični del kot demonstracija vodenja pred
komisijo, se lahko prijavijo osebe z:
najmanj srednješolsko izobrazbo,
aktivnim znanjem vsaj enega svetovnega
jezika.
(3) Osebe morajo ob prijavi predložiti dokazilo o
izobrazbi in aktivnem znanju vsaj enega svetovnega
jezika. Del praktičnega dela preizkusa mora biti
opravljen v tujem jeziku.
(4) Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz
drugega odstavka tega člena, pridobi naziv
regionalni turistični vodnik turističnega območja
Smaragdne poti.
7. člen
(1) Program izobraževanja, vsebino in način
izvedbe preizkusa znanja za turistične vodnike iz 6.
člena tega odloka pripravi RDO Smaragdna pot.
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Vse kandidate, ki uspešno opravijo preizkus, vpiše v
register turističnih vodnikov turističnega območja in
jim izda vodniško izkaznico. Podatke za te turistične
vodnike posreduje tudi vsem ostalim pooblaščenim
organizacijam na turističnem območju za vpis v
njihove registre turističnih vodnikov.
(2) Vodniška izkaznica mora vsebovati:
ime, priimek in naslov turističnega vodnika,
pridobljen vodniški naziv,
datum izdaje izkaznice, žig in podpis
odgovorne osebe pooblaščene
organizacije.
(3) Turistični vodnik mora pri opravljanju dejavnosti
turističnega vodenja izkaznico nositi na vidnem
mestu. Izkaznica velja tri leta.
(4) Turističnemu vodniku, ki je aktiven, kar pomeni,
da v treh letih opravi najmanj tri vodenja in na delo
vodnika ni bilo nobenih pritožb, se izkaznica
avtomatično podaljša. Če v treh letih opravi manj kot
tri vodenja, mora v šestih mesecih ponovno
uspešno opraviti ustrezen strokovni preizkus znanja,
sicer se izbriše iz registra turističnih vodnikov in
izgubi pravico vodenja. Izbris odredi odgovorna
oseba institucije, ki je pooblaščena za vodenje
registra turističnih vodnikov, z odločbo po uradni
dolžnosti. Na izbris je možna pritožba na župana
občine, ki je dala pooblastilo za vodenje registra.
Regionalne turistične vodnike, ki so kršili zakonska
določila z delovnega področja ali so bili deležni več
upravičenih kritik in pritožb institucija, ki je
pooblaščena za vodenje registra turističnih
vodnikov, z odločbo izbriše iz registra turističnih
vodnikov.
8. člen
(1) Občina Renče-Vogrsko aktivno sodeluje z RDO
Smaragdna pot pri sestavi programa izobraževanja
in pri sestavljanju vsebine preizkusa znanja. Občina
s
sodelovanjem
zagotavlja
enakovredno
zastopanost turističnega območja občine pri
izvajanju izobraževanja za turistične vodnike.
IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV
9. člen
(1) Občina Renče-Vogrsko za vodenje registra
turističnih vodnikov iz 10. člena tega odloka
pooblašča RDO Smaragdna pot.

-

-

ime in priimek turističnega vodnika,
stalno prebivališče,
telefonsko številko in naslov elektronske
pošte,
podatke o znanju tujih jezikov,
evidenco o turističnem vodenju na
turističnem območju Smaragdne poti v
preteklem letu,
dokazila o strokovnem znanju in
usposobljenosti.

(2) Svojo aktivnost turistični vodnik dokazuje z
evidenco o turističnem vodenju na turističnem
območju Smaragdne poti, ki jo mora dostaviti
pooblaščeni organizaciji, ki vodi register turističnih
vodnikov, do 15. januarja za preteklo leto.
(3) Na podlagi analize prejetih evidenc,
pooblaščena organizacija Občini Renče-Vogrsko do
31. marca za preteklo leto pripravi poročilo o
opravljenih turističnih vodenjih na ozemlju Občine
Renče-Vogrsko. Poročilo vsebuje podatke o
naročnikih vodenja, podatke o turističnem vodniku,
o številu obiskovalcev v posamezni skupini, državo
iz katere obiskovalci prihajajo ter turistične
znamenitosti, ki so si jih obiskovalci ogledali.
V. PRAVICA VODENJA DRUGIH TURISTIČNIH
VODNIKOV
11. člen
(1) Ne glede na ostale določbe tega odloka lahko na
turističnem
območju
Občine
Renče-Vogrsko
turistični vodniki z veljavno licenco Gospodarske
zbornice Slovenije ali drugo primerljivo veljavno
licenco katerekoli izmed držav Evropske unije vodijo
svoje goste brez omejitev.
VI. KAZENSKE DOLOČBE IN NADZOR
12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja organ,
pristojen za tržno inšpekcijo.
(2) Za dejavnost, ki jo opredeljuje ta odlok, se
uporabljajo enake kazenske določbe, kot jih določa
zakon.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen

(2) Regionalni turistični vodniki morajo biti vpisani v
registre turističnih vodnikov v vseh občinah na
turističnem območju Smaragdne poti, ki tak register
vodijo.

(1) Obstoječe izkaznice registriranih turističnih
vodnikov se po prenehanju veljavnosti nadomestijo
z novimi, katerih vsebina je določena v 6. členu tega
odloka.

(3) Po vsakem opravljenem strokovnem preizkusu
znanja oziroma najmanj enkrat letno, posreduje
RDO Smaragdna pot Občini Renče-Vogrsko
ažuriran register regionalnih turističnih vodnikov.

14. člen

10. člen
(1) Register turističnih vodnikov vsebuje naslednje
podatke:

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnih objavah v občinskem glasilu.
Številka: 00701-13/2012-1
Bukovica, 17. 5. 2012

Aleš Bucik, l.r.
Župan
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- strošek ozvočenja in
- ostali elementi (zavarovanje…).
Na podlagi 7. člena Dogovora o upravljanju velike
dvorane, dvorane Zorana Mušiča in skupnih
prostorov v Kulturnem domu v Bukovici z dne 19.
12. 2012 sprejme župan
PRAVILNIK O ODDAJANJU
VELIKE DVORANE IN DVORANE ZORANA
MUŠIČA
V KULTURNEM DOMU V BUKOVICI
V NAJEM
Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek,
pod
katerimi
Občina
Renče-Vogrsko
(v
nadaljevanju: upravljavec) oddaja v najem veliko
dvorano in dvorano Zorana Mušiča v Kulturnem
domu v Bukovici.
S tem pravilnikom se določa tudi cena najema.
2. člen
Predmet oddaje v najem je velika dvorana z odrom,
predprostorom, garderobami in sanitarijami ter
avdio-video opremo, ki zajema opremo za
ozvočenje in opremo za osvetlitev odra, oziroma
dvorana Zorana Mušiča s predprostorom,
garderobami in sanitarijami ter avdio-video opremo,
ki zajema opremo za ozvočenje, CD in DVD
predvajalnik, diaprojektor, projekcijsko platno.
Pogoji oddaje v najem
3. člen
Dvorana se oddaja v najem za naslednje namene:
- prireditve in dogodki s področja
izobraževanja,
- prireditve in dogodki s področja kulture,
- prireditve in dogodki s področja turizma in
gospodarstva,
- druge prireditve in dogodki, ki so v javnem
interesu.
Dvorana se oddaja v najem za prireditve in dogodke
profitnega in neprofitnega značaja.
4. člen
Višina najemnine je določena s cenikom, ki ga
sprejme Občinski svet Občine Renče-Vogrsko po
predhodni obravnavi na svetu Krajevne skupnosti
Bukovica – Volčja Draga.
Cenik iz prejšnjega odstavka se objavi na vidnem
mestu v kulturnem domu V Bukovici, na oglasni
deski in na spletni strani upravljavca.
Cena najema vključuje naslednje elemente:
- strošek amortizacije opreme,
- strošek zaposlenega, ki skrbi za upoštevanje
hišnega reda,
- strošek čiščenja,
- strošek elektrike,

Znižana cena najema vključuje naslednje elemente:
- strošek zaposlenega, ki skrbi za upoštevanje
hišnega reda,
- strošek čiščenja in
- strošek ozvočenja.
5. člen
Dvorana se lahko odda v najem po znižani ceni, če
se dvorana najema za prireditev ali dogodek, ki je
neprofitnega značaja, naslednjim uporabnikom:
društvom,
humanitarnim organizacijam,
političnim strankam in listam,
javnim zavodom.
Dvorana se lahko odda v brezplačen najem, če se
dvorana najema za prireditev ali dogodek, ki je
neprofitnega značaja, naslednjim uporabnikom:
- krajevnim skupnostim v občini RenčeVogrsko,
- društvom s sedežem v občini RenčeVogrsko,
- osnovni šoli in vrtcu s sedežem v občini
Renče-Vogrsko
- humanitarnim organizacijam, ki opravljajo
svojo dejavnost na območju občine RenčeVogrsko
- zborom krajanov.
Dvorana se odda v brezplačen najem enkrat letno
gospodarski družbi Goriške opekarne d.d.
Dvorana se lahko odda v brezplačen najem, če se
dvorana najema za prireditev ali dogodek, katerega
soorganizator je Občina Renče-Vogrsko ali
Krajevna skupnost Bukovica – Volčja Draga.
Postopek oddaje v najem
6. člen
Najemnik vloži vlogo za najem dvorane pri
upravljavcu na obrazcu, ki je priloga temu pravilniku,
praviloma najmanj 14 dni pred dnevom za katerega
se najem zaproša.
Vlogi je potrebno priložiti:
fizična oseba - fotokopijo osebne
izkaznice;
pravna oseba - dokazilo o registraciji;
društva in druge organizacije - odločbo
o vpisu v register društev oz. izpis iz
poslovnega registra Slovenije;
politična stranka - odločbo o vpisu
politične stranke v register političnih
strank.
Priloge iz prejšnjega odstavka je k vlogi stranka
dolžna priložiti k prvi vlogi za najem v tekočem letu
za vse ostale vloge tekom tekočega leta pa teh
dokazil ni potrebno ponovno prilagati.
7. člen
Na podlagi vloge se sklene najemna pogodba za
kratkotrajni najem in začasno uporabo dvorane in
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pripadajočih prostorov, kot to izhaja iz vloge stranke
(najemnika). Pogodba za kratkotrajni najem
prostorov se lahko sklene samo za tisto časovno
obdobje v katerem prostori niso zasedeni.
Na podlagi pogodbe, občinska uprava občine
Renče-Vogrsko za plačilo najemnine izda račun, ki
ga je najemnik dolžan plačati v roku 8 dni od
njegove izdaje vendar najkasneje pred pričetkom
uporabe dvorane. Najemnik dokaže poravnane
obveznosti po pogodbi z dokazilom o plačilu, pred
uporabo prostorov.
V primeru, da najemnik ne poravna računa v
plačilnem roku, se smatra, da je odstopil od
pogodbe.
8. člen
V času najema dvorane in pripadajočih prostorov, ni
dovoljeno premikanje inventarja brez prisotnosti
hišnika.
Obveznosti najemnika in najemodajalca
9. člen
Vsak najemnik je dolžan:
najete prostore uporabljati v skladu s
pogoji navedenimi v pogodbi;
hišniku ali odgovorni osebi občinske
uprave prijaviti morebitne poškodbe ali
odtujitve inventarja, o čemer se sestavi
zapisnik. Če so poškodbe nastale zaradi
malomarnosti s strani najemnika jih je le ta
dolžan odpraviti oz. poravnati vso nastalo
škodo;
poskrbeti za varnost udeležencev;
izvajati ukrepe s področja požarne varnosti
in varstva pri delu v času uporabe
prostorov;
prostore zapustiti v enakem stanju, kot jih
je prevzel;
o morebitnih napakah na ali v objektu
nemudoma obvestiti hišnika ali odgovorno
osebo občinske uprave;
upoštevati in spoštovati hišni red, ki je
sestavni del tega pravilnika in obešen na
vidnem mestu v avli kulturnega doma.
10. člen
Najemodajalec je dolžan:
urediti vse potrebno za pravočasno odpiranje in
ogrevanje kulturnega doma;
odpraviti napake na ali v objektu, ki bi
najemniku onemogočali normalno uporabo
najetih prostorov.
Številka: 35281-1/2011-1
Datum: 20. 12. 2011

Aleš Bucik, l.r.
Župan

Na podlagi Dogovora o upravljanju velike dvorane,
dvorane Zorana Mušiča in skupnih prostorov v
Kulturnem domu v Bukovici, Pravilnika o oddajanju
velike dvorane in dvorane Zorana Mušiča v Kulturnem
domu v Bukovici v najem ter 18. člena Statuta Občine
Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 13. redni seji dne 17. 5. 2012 s sklepom št.
00701-15/2012-1 sprejel
CENIK
oddajanja velike dvorane in dvorane Zorana Mušiča
v najem
VELIKA DVORANA
300 €
300 € + 10 € ZA VSAKO
ZAČETO URO

DO 3 URE
NAD 3 URE

DVORANA ZORANA MUŠIČA
190 €
190 € + 10 € ZA VSAKO
ZAČETO URO

DO 4 URE
NAD 4 URE

V ceno so všteti stroški elektrike, amortizacije, čiščenja,
ozvočenja in prisotnost hišnika.
Cene so brez DDV-ja.
Aleš Bucik, l.r.
Župan

Datum: 17. 5. 2012

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko je
Občinski svet na svoji 13. redni seji, dne 17. 5. 2012
sprejel

SKLEP
1.

Ugotovi
se,
da
Alanu
Milatoviču,
stanujočemu: Volčja Draga 57 a, 5293 Volčja
Draga, zaradi odstopa preneha članstvo v
Svetu zavoda OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče.

2.

Za predstavnico ustanovitelja v Svetu zavoda
Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče se imenuje Jasna Gelati, Bukovica 28
b, 5293 Volčja Draga.

3.

Ta sklep velja takoj.

Številka: 00701-17/2012-1
Bukovica, 17. 5. 2012

Aleš Bucik, l.r
Župan
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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 in 84/10 - Odl. US), 98.čl. Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12) ter 18. člena statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
22/12- uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 13. redni seji, dne 17. 5. 2012,
sprejel
SKLEP
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE RENČE - VOGRSKO ZA LETO 2011
1. člen
S tem sklepom občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejme zaključni račun proračuna za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Renče-Vogrsko je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2011, so bili realizirani v
zneskih kot je prikazano v Bilanci prihodkov in odhodkov, v Računu finančnih terjatev in naložb ter v Računu
financiranja, ki predstavljajo Splošni del.
V Posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Občine
Renče-Vogrsko za leto 2011.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

4.122.920
3.440.182
2.762.569
2.259.742

703 Davki na premoženje

307.215

704 Domači davki na blago in storitve

193.309

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2.303
677.613
645.925
1.471
169
5.603
24.445
3.118
3.118
679.620
85.012
594.608
4.342.344

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

990.894
238.942
37.331
700.266
18
14.337
1.431.444
56.867

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

697.949

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

225.661

413 Drugi tekoči domači transferi

450.967

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1.776.280
1.776.280
143.727
23.875
119.852
-219.424

(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

-221.035

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

1.017.844

(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih

0

osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

0

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

390.000

50 ZADOLŽEVANJE

390.000

500 Domače zadolževanje
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

390.000
170.576

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

390.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

219.424

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

125.705

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Številka: 00701-14/2012-1
Datum: 17. 5. 2012

Aleš Bucik, l.r
Župan
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