Občinski

list

(Uradno glasilo Občine Renče – Vogrsko, št. 10/2021)
OBČINA RENČE–VOGRSKO

URADNE

OBJAVE

28. julij 2021
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US) in 18. člena Statuta
Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 - UPB) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 19. redni
seji dne 22. 6. 2021 sprejel
ODLOK
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko; št.
3/10, 6/16) se 4. člen v tabeli »Javne poti (JP) so:« spremeni tako, da se:
- doda naslednji zapis
72.1

785301

615

Volčja Draga – Šempeter (ob železnici)

204

674

v

636 – Šempeter-Vrtojba

- spremeni naslednji zapis
SKUPAJ

38.805

m

2. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-331 (509) z dne 9. 7. 2021.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-0044/2021
Bukovica, 15. 7. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________________
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 -ZZLPPO, 127/06
- ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), 5. in 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 ZIUZEOP), 46. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo Občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine RenčeVogrsko št. 9/2014) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na svoji 19. redni seji, dne 22. 6. 2021 sprejel
naslednji
SKLEP

1. člen
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko potrdi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki jih je z
Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, Predračun 2021, marec 2021, predlagal
izvajalec gospodarske javne službe VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d. d. in je priloga temu
sklepu.
Ta sklep prične veljati takoj.

2. člen

Številka: 00701-0033/2021-1
Bukovica, 22. 6. 2021

Tarik Žigon, l. r.
Župan

Priloga:

__________________________________________________________________________________________
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 -ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), 5. in 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 - ZIUZEOP), 40.
člena Odloka o odvodnjavanju in čiščenju odpadnih voda Občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine RenčeVogrsko št. 9/2008) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na svoji 11. dopisni seji, dne 20. 7. 2021, sprejel
naslednji
SKLEP
1. člen
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko potrdi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Predračun 2021,
marec 2021, predlagal izvajalec gospodarske javne službe VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d. d.
in je priloga temu sklepu.
2. člen
Predlog novih cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda je vzet iz Elaborata o oblikovanju
cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Predračun 2021, marec 2021, in je sledeč:

Ta sklep prične veljati s 1. 8. 2021.
Številka: 00701-0045/2021-1
Bukovica, 21. 7. 2021

3. člen

Tarik Žigon, l. r.
Župan

