OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Št.: 00703-3/2016-2
Bukovica, 14. 6. 2016

ZAPISNIK
12. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v torek,
14. junija 2016, ob 16. uri
v dvorani Zorana Mušiča v Kulturnem domu v Bukovici
Sejo je sklical in vodil župan Občine Renče-Vogrsko, Aleš Bucik. Začela se je ob 16. uri.
Na sejo so bili vabljeni: člani občinskega sveta, nadzorni odbor, poročevalci, občinska uprava in
mediji.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta:
Radovan Rusjan, Dušan Nemec, Franko Pregelj, Boris Čoha, Marjan Rutar, Albinca
Pisk, Jožef Hvalica, Nedeljko Gregorič, Marko Švara, Borut Zorn, Zmaga Prošt, Vanda
Ožbot in Marjan Murovec.
Opravičeno odsotna je Katarina Valič.
Krajšo zamudo je napovedal Aldo Mozetič.
2. občinska uprava in mediji.
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Prisotnih je 13 članov Občinskega sveta.
Ad 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan pove, da se bo 17. točka DR razširila tako, da se bo sprejemalo še zapisnika 6. in 7.
dopisne seje.
Predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene GJS ravnanja z odpadki
3. Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
4. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in
Vipava – 1. obravnava
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina – 1.
obravnava
6. Poslovno poročilo za leto 2015 OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
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7. Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
8. Sklep o sofinanciranju stroškov zaposlitve nadstandardno zaposlenih delavcev, varstva
vozačev in jutranjega varstva v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
9. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
10. Sklep o manjši notranji igralni površini v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
11. Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov
12. Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike
Slovenije
13. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 – 1. dopolnitev
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Renče-Vogrsko
15. Poročilo Nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko
16. Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Renče – Vogrsko za leto 2015
17. Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 15. 3. 2016, potrditev zapisnika 6. dopisne seje
in potrditev zapisnika 7. dopisne seje
18. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje
19. Vprašanja in pobude svetnikov
Razprave ni bilo.
Župan da na glasovanje dnevni red 12. redne seje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 7
PROTI 0
Dnevni red 12. redne seje je sprejet.

Ad 2. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene GJS ravnanja z odpadki
Darko Ličen, direktor podjetja Komunala d.d. najprej predstavi izhodišča in razloge za pripravo
elaborata. In nato Elaborat podrobneje obrazloži.
Aldo Mozetič se je udeležil seje ob 16.10.
Prisotnih je 14 članov Občinskega sveta.
Marjo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun: Pove, da je odbor pristal na te
cene; je pa hkrati zadolžil občinsko upravo, da pripravi odlok za podelitev koncesije.
Jožef Hvalica, predsednik Odbora za okolje in prostor: pove, da so elaborat obravnavali in ga
podpirajo.
Župan odpre razpravo.
Marjan Murovec: Meni, da bi se cena morala zniževati, ne pa dvigovati. Vsekakor pa je
povišanje previsoko. Predlaga, da ostane cena takšna kot je bila doslej z ozirom na to, da bo z
novim letom potrebno narediti novo analizo in nov program, kjer se bo ta zadeva lahko
poračunavala. Moteče je tudi to, da se MONG-u edinemu vrača vlaganje v infrastrukturo. V to
infrastrukturo so namreč vlagale vse občine.
Marko Švara: Povišanja cene ne podpira, ker se je dejanska količina smeti zmanjšala.
Povišanje dejansko pomeni 33,00 € na leto na štiričlansko družino. Vpraša tudi, ali je Komunala
uresničila katerega od predlogov, ki so jih leta 2015 podali svetniki.
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 Darko Ličen odgovori, da so predloge svetnikov obravnavali in sprejeli. V občini so
razdelili približno 150 trikilogramskih kantic za biološke odpadke, razdelili so jih po enem
naselju in zbiranje bioloških odpadkov se je povečalo. V Goriški je bil objavljen članek o
ločevanju odpadkov. Izobraževalni del bo v septembru ali oktobru. Glede zbirnega
centra bo odgovor posredovan.
 Kar se tiče zmanjševanja odpadkov, temu ni tako. Ljudje več odpadkov ločujejo, to
pomeni, da je manj odpadkov v zelenih kantah, v drugih pa več. Dejansko je bilo vsega
skupaj zgolj 70 ton manj odpadkov. S tem ko bolj ločujemo odpadke, je več stroškov
zbiranja odpadkov, manj pa stroškov obdelave. Pohvali župana, da je šel na ogled
Centra za ravnanje z odpadki Zasavje.
Župan da na glasovanje predlog Elaborata o oblikovanju cene GJS ravnanja z odpadki.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 9
PROTI 4
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene GJS ravnanja z odpadki je sprejet.
Ad 3. Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Mateja Mislej, v.d. direktorja JSMGG: Predstavi letno poročilo ter poslovni in finančni načrt.
Marjo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun: Odboru se je postavilo vprašanje
smiselnosti delovanja, glede na to, da gre za financiranje obrestne mere, ki je v upadanju.
Vendar je sam namen delovanja sklada pozitiven in smiselen. Občinskemu svetu predlaga, da
se dokumente potrdi.
Župan odpre razpravo.
Aldo Mozetič vpraša kako se kaže z interesom za posojila glede na upadanje obrestne mere?
Kakšna je ocena izterljivosti danih posojil v bodoče?
 Mateja Mislej pove, da je interesa več kot je možnosti, saj sklad ne zaračuna
stroškov odobritve. Glede izrterljivosti je 7 % težje izterljivih, vendar obstajajo
garancije in se vloženo dobi nazaj.
Zmaga Prošt vpraša kakšna dejavnost zdravstva in izobraževanja je bila podprta s strani sklada
v Občini Renče-Vogrsko?
 Mateja MIslej pove, da tako konkretno na pamet ne more odgovoriti.
Radovan Rusjan vpraša koliko bo zaposlovanje vplivalo na stroške delovanja sklada?
 Mateja MIslej odgovori, da bo za 4 mesece višina stroška 35.000,00 €, na Občino
Renče-Vogrsko odpade približno 2.500,00 € in pravni stroški.
Župan, da na glasovanje Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in
finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške je sprejet.
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Ad 4. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinska uprava Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica in Vipava – 1. obravnava
Ad 5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina – 1.
obravnava
Župan predlaga, da se 4. in 5. točko DR združi, ker je vsebina obeh povezana. Poda krajšo
obrazložitev obeh točk.
Marjo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun: pove, da odbor ni imel pripomb
na odloka.
Boris Čoha, predsednik Statutarno pravne komisije: pove, da komisija ni imela pripomb na
odloka.
Župan odpre razpravo.
Marjan Murovec izrazi pomislek glede zaposlitve redarja iz Ajdovščine in enega dodatnega
redarja. To predstavlja veliko večje območje, kot ga je uprava pokrivala do sedaj. Pa še dosedaj
obstoječa uprava ni zmogla pokrivati vseh potreb, ni se delalo ob sobotah in nedeljah, pa še
med tednom je bil urnik nekje do 15. ure. Sam je pred časom podal predlog, da bi redarji čez
vikend dežurali… Ali je bilo na to temo kaj narejenega?
 Tadej Mori pove, da je namen zaposliti dva redarja – enega iz občine Ajdovščina in
enega dodatnega. To pomeni 5 redarjev za 5 občin. Glede dela čez vikend pove, da
za to ni potrebe. V kolikor pa je potreba, je vedno na razpolago policija. Delo bo
ostalo približno na nivoju dosedanjega.
Župan, da na glasovanje Sklep, da je predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba,
Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava primeren za drugo obravnavo.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in
Vipava je primeren za drugo obravnavo.
Župan, da na glasovanje sklep,da je predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinska uprava Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica,
Vipava in Ajdovščina primeren za drugo obravnavo.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava Občin
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina je primeren
za drugo obravnavo.
Ad 6. Poslovno poročilo za leto 2015 OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Bogomir Furlan, ravnatelj Osnovne Šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče: Poda nekatere
obrazložitve poslovnega poročila.
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Župan odpre razpravo.
Zmaga Prošt: Vpraša glede nacionalnega preizkusa znanja (NPZ) in odstopanj. Glede na to, da
je letos bila že druga generacija – ali so kakšne razlike in ali se bolj približujemo republiškemu
povprečju? Opomni, da so obšolske dejavnosti premalo natančno opisane, in predlaga, da ga
naslednjič razširijo. Upa tudi, da je šola že uspela sanirati pogoje za najmlajše.
 Bogomir Furlan pove, da so NPZ predvsem povratna informacija posamezniku o
lastnem napredku oz. primerjava s stanjem v Sloveniji, in učiteljem - kje so šibka in
kje močna področja. Poudari, da šola otrok posebej ne pripravlja na NPZ.
Aldo Mozetič: Vpraša ali se šoli lanski negativni rezultat kaj pozna na likvidnosti?
 Bogomir Furlan odgovori, da resnih likvidnostnih težav ni. So redni plačniki, izvršb ni.
Ad 7. Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Vladka Gal Janeš, višja svetovalka za družbene dejavnosti: Poda podrobnejšo obrazložitev
gradiva.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Pove, da odbor s sklepom soglaša.
Razprave ni.
Župan, da na glasovanje sklep o soglasju k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih
mest v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep o soglasju k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je sprejet.
Ad 8. Sklep o sofinanciranju stroškov zaposlitve nadstandardno zaposlenih delavcev,
varstva vozačev in jutranjega varstva v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Vladka Gal Janeš, višja svetovalka za družbene dejavnosti: Poda podrobnejšo obrazložitev
gradiva.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Pove, da odbor s sklepom soglaša.
Marjo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun: Pove, da odbor s sklepom
soglaša.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep o sofinanciranju stroškov zaposlitve nadstandardno zaposlenih
delavcev, varstva vozačev in jutranjega varstva v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep o sofinanciranju stroškov zaposlitve nadstandardno zaposlenih delavcev, varstva
vozačev in jutranjega varstva v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je sprejet.
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Ad 9. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče
Vladka Gal Janeš, višja svetovalka za družbene dejavnosti: Poda podrobnejšo obrazložitev
gradiva.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Pove, da odbor s sklepom soglaša.
Marjo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun: Pove, da odbor s sklepom
soglaša.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je
sprejet.
Ad 10. Sklep o manjši notranji igralni površini v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče
Vladka Gal Janeš, višja svetovalka za družbene dejavnosti: Poda podrobnejšo obrazložitev
gradiva.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Pove, da odbor s sklepom soglaša.
Marjo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun: Pove, da odbor s sklepom
soglaša.
Župan odpre razpravo.
Nedeljko Gregorič: vpraša, kaj če minister ne da soglasja na zmanjšan normativ?
 Bogomir Furlan pove, da se v tem primeru toliko otrok ne sme sprejeti v vrtec.
Zmaga Prošt: opozori, da je vseeno potrebno celovito in dolgoročno razmišljati, saj se potrebe v
prihodnosti povečujejo.
 Vladka Gal Janeš odgovori, da se bo v primeru enoletnega soglasja treba poslužiti
meril in zavrniti otroke, ki ne prihajajo iz tega šolskega okoliša. V kolikor pa bo sklep
za dve leti, bo mogoče sprejeti drugačne, ustreznejše ukrepe.
Župan da na glasovanje sklep o manjši notranji igralni površini v vrtcu pri OŠ Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep o manjši notranji igralni površini v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
je sprejet.
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Ad 11. Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov
Vladka Gal Janeš, višja svetovalka za družbene dejavnosti: Poda podrobnejšo obrazložitev
gradiva.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Pove, da odbor s sklepom soglaša.
Marjo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun: Pove, da odbor s sklepom
soglaša.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep o o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov je sprejet.
Ad 12. Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo
Republike Slovenije
Boris Čoha, kot eden izmed predlagateljev sklepa, predstavi gradivo.
Marjo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun: Pove, da odbor s sklepom
soglaša.
Marko Švara, član Statutarno pravne komisije: Pove, da je komisija na svoji seji predlagala
spremembo gradiva, ki pa je v gradivu za sejo že upoštevana. Občinskemu svetu zato
predlagajo, da sklep v predlaganem besedilu sprejme.
Župan odpre razpravo.
Radovan Rusjan: Sprašuje kaj se bo zgodilo, če nekdo ne bo želel plačevati vode z izgovorom,
da ima po Ustavi pravico do nje.
Marjan Murovec: Sprašuje ali so predlagatelji razmišljali o alternativni poti sprejetja tega sklepa
v primeru, če do dvotretjinske večine v Ustavi ne pridemo. Osebno meni, da bodo težave –
končno se bo lahko samo to dikcijo zapisalo, vendar pritiskov na spremembe ustavnih določil je
več. Mogoče pa bi nekateri zahtevali, da se v Ustavo zapiše tudi tisto, kar je že dolgoletna želja,
pa do te dvotretjinske večine ne morejo priti. Kakšna bi lahko bila alternativa, če v Ustavo zaradi
tega razloga ne bi bilo mogoče vpisati; raznorazna trgovanja so pri tej zadevi in raznorazni
pomisleki.
Nedeljko Gregorič: Kaj se pelje paralelno s to aktivnostjo? Ali so predvidene kakšne alternativne
variante, ki bi omogočile, da se to v Ustavo vnese?
Marko Švara: Misli, da je premalo, če se napiše zgolj pravica do vode. Pisati bi moralo, da se
vodnih virov ne da privatizirati in da je voda javno dobro. Nenazadnje v Ustavi tudi piše, da smo
pravna država, pa vidimo, kako se kršijo človekove pravice; pa da smo socialna država, pa
imamo tudi težave na tem področju. Potrebno je tudi razlikovati med podelitvijo koncesije in
privatizacijo – nihče ne more zagotoviti, da bo javna služba zagotovila večjo kvaliteto in nižjo
ceno kot jo lahko koncesionar.
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 Boris Čoha poda odgovore. Pove, da bo Državni zbor to zadevo obravnaval na prvi
jesenski seji, zadevo bo nato obravnavala Ustavna komisija in nato ponovno Državni
zbor. Je pa tudi zdajšnja zakonodaja dokaj dobro urejena.
Župan da na glasovanje sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v
Ustavo Republike Slovenije.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike
Slovenije je sprejet.
Ad 13. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 – 1. dopolnitev
Nataša Gorkič Barle, višja svetovalka za pravne zadeve podrobneje predstavi gradivo.
Boris Čoha, predsednik Statutarno pravne komisije: pove, da komisija predlog podpira.
Jožef Hvalica, predsednik Odbora za okolje in prostor: Pove, da se je odbor s to točko zgolj
seznanil.
Župan odpre razpravo.
Marjan Murovec: Pove, da je Odbor za okolje in prostor to dejansko obravnaval. Zavzelo se je
tudi stališče, naj se dopolni 1. člen s še eno kolono, kjer se bo navedla tudi parc. št. In naj se
okvirna velikost, ki je tukaj napisana, popravi na 1000 m2. Na odboru je bilo ugotovljeno, da ne
gre za 1200 m2 ampak za 1000 m2. Pove, da bo načelno proti temu sklepu, ker se sklepov
odbora, ki so soglasno sprejeti, ne spoštuje. To se ni prvič zgodilo, to se dogaja – že pri
sprejemanju proračuna so vsi odbori zapisali v zapisnikih, naj se načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem doda št. parcele. To se ni nikoli zgodilo. Glasoval bo proti iz načelnih razlogov.
 Nataša Gorkič Barle pove, da sklep Odbora za okolje in prostor, naj se v ta sklep
dodajo še tri nove parc. št. ni bil upoštevan, ker bi to morala obravnavati še
Statutarno pravna komisija ter Odbor za gospodarstvo in proračun. Odbor za okolje
in prostor bo posebej sklican tudi za namen obravnave nekaterih vprašanj, ki se
pojavljajo v zvezi z nakupom zemljišč za potrebe občinskih cest.
Marjan Murovec replicira: Pove, da sam ne sprašuje po več. Želi le, da se to konkretno parcelo
popravi s kvadraturo in da se načrtu doda še ena kolona, kjer se vpiše parc. št.
 Nataša Gorkič Barle pojasni, da lastnik prodaja svoj delež v višini 1200/76305 za
ceno 12.000,00 €. Velikost parcele po podatkih iz katastra je 76305 m2.
Vanda Ožbot: Ima pripombo, da je to previsoka cena, glede na to, da je tam 11 solastnikov.
 Nataša Gorkič Barle pojasni, da je prav zato potrebno ta delež odkupiti. Večina
ostalih solastnikov je namreč tistih, ki so občini pred leti prodali to zemljišče z
namenom, da občina uredi športni park. Okvirni načrt parcelacije je že narejen, z
njim so soglašali vsi razen tega solastnika, ki sedaj svoj delež prodaja.
Jožef Hvalica: Poda pojasnilo k 11. redni seji Odbora za okolje in prostor. Odbor o tej točki ni
glasoval, s točko se je zgolj seznanil. Dejansko je dogovorjeno, da se odbor ponovno sestane
glede odkupa zemljišč.
Marjan Rutar: Smatra, da je ta odkup smiselen – ne glede na ceno.
Radovan Rusjan: Pojasni, da je ta lastnik na tej lokaciji želel zgraditi hladilnico. Sedaj se očitno
umika in občina mora to odkupiti.
Stran 8 od 15

 Nataša Gorkič Barle pove, da sta se s solastnikom dogovorila, da bo prodal po enaki
ceni kot je kupil, to je po 12,00 € / m2. Nato je ugotovil, da zemljišče še nima dokončnih
mej in bo na koncu lahko prišlo do tega, da bo kvadratura manjša oz. da bo geodet
ugotovil, da njegov delež predstavlja manj metrov kot jih je sam odkupil. Podatki katastra
in stanje v naravi se največkrat razlikujeta – ko pride geodet navadno izmeri manj
metrov kot piše na papirju. Prav zaradi tega je postavil ceno za celoten delež – prodaja
torej delež v višini 1200/76305 za ceno 12.000,00 €.
Župan: Pove, da je sedaj idealna priložnost, da se nadaljuje projekt športnega parka.
Borut Zorn: Glasoval bo za, saj je to priložnost za športni park.
Župan da na glasovanje Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 – 1.
dopolnitev.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 11
PROTI 3
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 – 1. dopolnitev - je sprejet.
Ad 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Renče-Vogrsko – skrajšani postopek
Erik Lasič, višji svetovalec za infrastrukturo in GJS predstavi gradivo.
Boris Čoha, predsednik Statutarno pravne komisije: Pove, da komisija z odlokom soglaša.
Jožef Hvalica, predsednik Odbora za okolje in prostor: Pove, da odbor nima pripomb.
Župan odpre razpravo.
Marjan Murovec: Predlaga Občinskemu svetu, naj predlaganega Odloka ne sprejme, saj občina
ni zemljiškoknjižna lastnica vseh zemljišč po zakonu o cestah, ki lastništvo pogojuje. To ni
soglasno sprejeto. Na odboru je bilo to posebej vprašano in zagotovljeno je bilo, da je občina
lastnica vseh parcel. Sam je ugotovil, da temu ni tako. Zato predlaga, da se to ne sprejme.
 Erik Lasič odgovori, da gre za tiste ceste, ki se na novo kategorizirajo in tiste, ki so bile
že kategorizirane z obstoječim odlokom. Ena teh cest, ki so že kategorizirane poteka po
zemljišču, ki ga ima občina v dolgoročnem najemu.
Župan pojasni, da gre za cesto od Martexa do glavne ceste na Dombravi – polkrožno križišče.
Takrat je bila sklenjena najemna pogodba za 15 let, s tem, da je bilo lastniku dano na uporabo
parkirišče pred Paquitom. Sam ne vidi razloga, da bi temu nasprotovali. Meni, da bo čez nekaj
let država tam delala obvoznico in bo to zemljišče odkupila, zato nima smisla, da občina to
odkupuje.
Vanda Ožbot: Pove, da ima isto pripombo kot že v prvem mandatu. Nekatere ceste so namreč v
lasti Občine Šempeter-Vrtojba. Kdaj se bo naredil en sporazum, predlaga, da se to naredi do
naslednje seje, spisek katere ceste so. Tako bi dobili več kilometrov cest in s tem bi pridobili še
nekaj denarja za ceste, ki se pridobi iz državnega proračuna.
 Nataša Gorkič Barle pove, da občinska uprava ima seznam cest, ki jih je Občina
Šempeter-Vrtojba pomotoma dobila z delitveno bilanco z MONG. Občini ŠempeterVrtojba je bilo tudi predlagano, naj ceste prenese na Občino Renče-Vogrsko, vendar
Občina Šempeter-Vrtojba za to ni zainteresirana. Dogovarjanja potekajo, kakšna bo
rešitev, pa bo Občinski svet pravočasno izvedel.
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Marjan Murovec pove, da je predlagal umik odloka iz pravnega vidika, da ne bi bilo pritožbe nad
njim, da ne bi imeli težav. Predlaga, da se vsaj tista parcela, ki ni last občine izključi iz odloka.
Zakon o javnih cestah namreč jasno predpisuje, da je pogoj za kategorizacijo cest
zemljiškoknjižno lastništvo.
 Erik Lasič ponovno razloži, da je ta cesta že kategorizirana. Pove tudi, da je priključek že
dobil soglasje direkcije.
Župan da na glasovanje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Renče-Vogrsko – skrajšani postopek.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 11
PROTI 3
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Renče-Vogrsko je sprejet po skrajšanem postopku.

Odmor med 18.23 in 18.35 uro.
Ad 15. Poročilo Nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko
Gregor Kobal, predsednik Nadzornega odbora poda poročilo.
Marjan Murovec: Vpraša ali prav razume, da pogodba oz. aneks med Občino Renče-Vogrsko in
najemnikom še ni podpisan. V pogodbi je še vedno MONG in najemnik. NO predlaga, da se
sklene aneks k pogodbi, ki pa ga bo podpisal nekdo, ki ga bo za to pooblastil Občinski svet s
sklepom. Sprašuje torej, kdaj bo Občinski svet ta sklep sprejel, glede na to, da je že tri leta
odkar je dvorec last Občine Renče-Vogrsko?
 Nataša Gorkič Barle pojasni, da je prav, da je to ugotovil Nadzorni odbor. Glede na to,
da nastopa na obeh straneh pogodbe ista oseba, je prav, da občinska uprava dobi
navodila od Nadzornega odbora. Občinska uprava bo tako poskušala dokumente
pripraviti za naslednjo sejo.
Zmaga Prošt: Vpraša kdaj bo občinska uprava pripravila spremembo odloka o Štipendijah in
nagradah mladim talentom.
 Vladka Gal Janeš pove, da bo to še pred naslednjim razpisom štipendij.
Ad 16. Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Renče – Vogrsko za leto 2015
Beti Čufer, direktorica občinske uprave predstavi zaključni račun.
Gregor Kobal, predsednik Nadzornega odbora pove, da se je Nadzorni odbor z Zaključnim
računom seznanil z analitičnim pristopom.
Marjo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun: Komentira vsebino zaključnega
računa in pove, da odbor predlaga Občinskemu svetu, da dokument potrdi.
Boris Čoha, predsednik Statutarno pravne komisije: pove, da je komisija ugotovila, da je
dokument formalnopravno ustrezen in predlaga Občinskemu svetu, da ga potrdi.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Renče – Vogrsko za leto
2015.
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Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 11
PROTI 3
Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Renče – Vogrsko za leto 2015 je sprejet.
Ad 17. Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 15. 3. 2016, potrditev zapisnika 6. dopisne
seje in potrditev zapisnika 7. dopisne seje
 Zapisnik 11. redne seje z dne 15. 3. 2016
Župan odpre razpravo.
Marjan Murovec pove, da tega zapisnika ne bo potrdil iz razloga, ker je občinski upravi podal
vlogo za poslušanje posnetka pri obravnavi sprejetja proračuna, ki so ga obrstrujirali. V
zapisniku je razprava, ki je trajala med 20 in 25 minut strnjena na eno oz. eno in pol stran A4.
Prepričan je, da ni zapisano tisto o čemer se je govorilo.
 Župan pove, da se bo Marjanu Murovcu omogočilo poslušanje in prepis v skladu s 55.
členom poslovnika.
Župan da v potrditev Zapisnik 11. redne seje z dne 15. 3. 2016.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 11
PROTI 2
Zapisnik 11. redne seje z dne 15. 3. 2016 je potrjen.
 Zapisnik 6. dopisne seje
Župan odpre razpravo.
Zmaga Prošt: Pove, da bo glasovala proti in obrazloži svoj glas. Dejansko je že v času, ko sta
potekali dopisni seji opozorila vse svetnike na nezakonitost, netransparentnost postopka v
imenu poslanske skupine Liste za našo občino. Šlo je za javni razpis, v zakonitem roku se je
prijavilo toliko in toliko kandidatov, v obravnavi jih je bilo toliko in potem naj bi sledil predlog. V
prvi točki 6. seje odbora oz. KMVVI piše: »Na razpis je prispelo v roku 7 kuvert. Ko je komisija
kuverte odprla, je ugotovila, da gre za šest prijav na prvi razpis in eno dopolnitev k prijavi.
Komisija je obravnavala vseh šest prijav in odločila, da se občinskemu svetu predlaga v sprejem
naslednji sklep – potrdijo naj se podani predlogi vseh treh KS. Glasovanje tri za proti nobeden.«
Če se tako dela na vseh področjih, potem smo katastrofalna občina, ker osnovni Zakon o
splošnem upravnem postopku zahteva in dejansko bi mogli biti zapisani in na podlagi takega
zapisnika, zraven je pa seveda bil priložen sklep, ki ga zagotovo niso imeli, ker ga niso mogli
imet formuliranega že na seji te komisije. To je dobesedno ponujanje mačka v žaklju in
diskriminacija in diskreditacija vseh, ki so se prijavili. Dejansko se iz napisanega ni mogla
opredeliti za koga glasuje in kako glasuje in koga je KMVVI obravnavala, ki ima na podlagi
Odloka o priznanjih pravico in dolžnost predlagati Občinskemu svetu. Ve, da so bili jezni in
ogorčeni, vendar če bi šli vse preštudirati. To je javni razpis in mora biti vse transparentno
vodeno, kandidat mora imeti utemeljitev ali se je sploh prijavil, ali je bil izločen iz postopka ali ni
bil izbran. Čas je, da se zadeve naredijo tako kot je treba.
Župan da v potrditev Zapisnik 6. dopisne seje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 11
PROTI 3
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Zapisnik 6. dopisne seje je potrjen.
 Zapisnik 7. dopisne seje
Razprave ni.
Župan da v potrditev Zapisnik 7. dopisne seje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 11
PROTI 1
Zapisnik 7. dopisne seje je potrjen.
Ad 18. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje
seje
Poročilo župana
Župan poda poročilo za čas od 15. 3. 2016 do 14. 6. 2016:
 Praznovalo se je občinski praznik in podelilo se je občinska priznanja.
 Potekajo dela na »Mrliški vežici« v Bukovici.
 Uredilo se je bankine ceste od Rondoja proti pokopališču.
 Za naselje ob državni cesti v Bukovici v bližini Waldorfske šole je bil postavljen požarni
hidrant.
 Izvedlo se je avtobusno čakalnico na postajališču pri »SaVo« na Vogrskem.
 Z namenom pospeševanja prodaje je Občina organizirala na Tržnici Vogrinka otvoritev
sezone češenj.
 Na odseku ceste od Osnovne šole do Trga v Renčah je bila očiščena meteorna in
fekalna kanalizacija.
 Izdeluje se in pridobiva dokumentacija za objekt Krajevne skupnosti Renče.
 Krajevna skupnost Renče je pridobila uporabno dovoljenje za lekarno.
 Kolegij je dal soglasje k širitvi dejavnosti Goriške lekarne v Renčah.
 Na Veliki poti – Žigoni, se je izvedlo dodatno cestno odvodnjavanje zaradi zastajanja
vode na cesti.
 Pri Merljakih se je postavilo cestna ogledala.
 Pri Pregljih (Mohorini) se je uredilo problem meteorne vode s ceste in dodatno namestilo
požarni hidrant ob cesti.
 Postavljene so klopce ob poti ob Vipavi in Lijaku na relaciji med Rotondo in Dombravo.
 Izvajajo se redna dela na javnih poteh in cestah, izvedla se je prva redna košnja ob
cestah in poteh.
 Telekom izvaja dela na ureditvi optičnega omrežja na področju Renč od Trga do
Oševljeka.
 Razgrnjen je DPN za plinovod in 16. 6. 2016 bo javna obravnava v dvorani Zorana
Mušiča.
 Konec marca je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo pri vogrinski šoli
organiziralo spominsko svečanost ob 25. Obletnici mobilizacijsko – taktične vaje Premik
– 91, ki se je začela prav na Vogrskem.
 V začetku aprila so v Renčah organizirali »Šelamjado«.
 Ob občinskem prazniku so bile izvedene naslednje prireditve:
- Tradicionalna revija pevskih zborov občine
- Tradicionalna (10.) občinska Škuljada
- Medgeneracijska prireditev »Luna poje, zemlja pleše tja med zvezde«, ki so jo skupaj
organizirali vrtci, šole in društva upokojencev, glavni koordinator pa je bil ravnatelj
naše šole g. Bogomir Furlan,
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Otvoritev razstav vrtcev, šol, Likovne sekcije Društva za kulturo, turizem in razvoj
Renče ter Slavice Stibilj,
- Vokalni projekt Ozlinka,
- Jurjevanje – blagoslov konjenikov,
- Koncert Pihalnega orkestra Vogrsko z gostom Prvačko pleh muziko.
Prejšnji četrtek se je spomladanski del Glasbenih večerov v Bukovici zaključil s 6.
koncertom, ki ga je izvedla glasbena skupina Adriatic jazz quintet.
Konec aprila se je s Kresovanjem otvorila sezona na Lakenessu.
20. in 21. maja smo v Kulturnem domu Bukovica gostili 36. Tekmovanje slovenskih godb
in 6. Tekmovanje mladinskih godb, ki je potekalo pod okriljem Zveze pihalnih godb
Slovenije in v organizaciji Pihalnega orkestra Vogrsko in naše občine
V maju je Moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko organiziral tradicionalni »Gotardov
koncert«.
Prvi vikend v juniju je KTD Vogrsko v okviru praznika Krajevne skupnosti Vogrsko
izvedel glasbeno prireditev »S pesmijo od vasi do vasi«.
V nedeljo je bila slavnostna otvoritev Hiše Sv. Justa na Vogrskem (VDC Nova Gorica).
Danes je bil slavnostni sprejem najboljših učencev pri županu, in sicer 9 učencev, ki so
dosegli nadpovprečne dosežke iz Osnovne šole Renče.
Občinsko glasilo izide predvidoma 22. junija.
Dan odprtih vrat v Goriških opekarnah ob občinskem prazniku.
V okviru funkcije predsednika sveta regije župan skuša umestiti v naslednjo perspektivo
večino projektov, ki bi bili primerni tudi za Občino Renče-Vogrsko, predvsem
protipoplavne ukrepe.
Vsak mesec potekajo delovni sestanki med župani Mong, Ajdovščine, Tolmina in Idrije in
predsednikom sveta regije. Veliko dela je, ki se ne tiče samo Občine Renče-Vogrsko.
Poteka tudi dogovarjanje z Občino Miren-Kostanjevica glede čiščenja odpadnih voda;
želimo soglasje, da bi speljali fekalne vode v prvi fazi v ČN v Bilje, v drugi fazi pa v
Vrtojbo.
-














Pregled sklepov prejšnje seje
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 10. REDNE SEJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške je bil objavljen v Uradnih objavah v občinskem glasilu, št.
2/2016 z dne 18. 3. 2016
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 11. REDNE SEJE
 Občinski svet je potrdil:
 Zapisnik 10. redne seje z dne 2. 2. 2016 (zapisnik je objavljen na spletni strani)
 Občinski svet je sprejel:
 Sklep o imenovanju predstavnika v JSKD RS – Območna izpostava Nova Gorica.
Sklep je bil posredovan imenovanemu in JSKD RS, Območna enota Nova Gorica
 Sklep o imenovanju predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper
policiste. Sklep je bil posredovan imenovanemu in na Ministrstvo za notranje
zadeve.
 Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2016. Odlok je bil objavljen v
Uradnih objavah v občinskem glasilu, št. 2/2016 z dne 18. 3. 2016. Odlok je bil
posredovan Ministrstvu za finance.
 Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2016. Objavljen je bil v
Uradnih objavah v občinskem glasilu, št. 2/2016 z dne 18. 3. 2016.
 Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2016. Objavljen je
bil v Uradnih objavah v občinskem glasilu, št. 2/2016 z dne 18. 3. 2016.
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPA 6. DOPISNE SEJE
 Občinski svet je sprejel sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2016. Sklep je bil
objavljen v Uradnih objavah v občinskem glasilu, št. 4/2016 z dne 20. 4. 2016.
Posredovan je bil prejemnikom občinskih priznanj.
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POROČILO O IZVAJANJU SKLEPA 7. DOPISNE SEJE
 Občinski svet je sprejel sklep o podelitvi izredne občinske nagrade v letu 2016. Sklep
je bil objavljen v Uradnih objavah v občinskem glasilu, št. 4/2016 z dne 20. 4. 2016.
Posredovan je bil prejemniku izredne nagrade.
Ad 19. Vprašanja in pobude svetnikov
Marko Švara:
 Pohvali odločitev Odbora za okolje in prostor, da je med potrebne investicije na področju
urejanja cest uvrstilo cesto do Gorjanovih na Jazbinah, na katero je opozoril na prejšnji seji.
Pove, da je dobil nov dopis glede ureditve ceste na Vogrkem, katerega so podpisale družine
Faganelj, Pisk, Berce in Bizjak. Gre za neurejeno makadamsko cesto v zaselku Mali Dunaj
– dostop do hišne št. 157i. G. Faganelj je o problematiki že obvestil občinsko upravo.
Pričakuje ustrezno ukrepanje, za začetek večkratno letno obnavljanje in urejanje poti.
Podpisniki prosijo za odgovor in tudi sklep. Dopisu so priložene slike.
 Opozori, na nekatere obletnice občine: ustanovitev občine, mobilizacijsko taktična vaja
Premik, obnova dvorca Vogrsko, ohranitev celovitosti občine, krajevni praznik na Vogrskem,
obletnica osamosvojitve RS. Glede krajevnega praznika pove, da se je letos praznoval
predčasno, pohvali pa organizacijo in vključenost domačih društev. Meni, da bi ga bilo
potrebno praznovati v skladu s Statutom - tretji vikend v juniju.
 Erik Lasič: Občinska uprava je s problematiko zadeve »Faganelj in ostali« seznanjena.
Tam se izvaja vsakoletno vzdrževanje makadamske ceste; dejstvo je, da je tam ena
redkih makadamskih cest v tem naselju, vendar so lastniki zemljišč, ki so gradili na tem
območju, plačali komunalni prispevek za makadamsko cesto. Pred par leti je bil s strani
občinske uprave sestavljen predlog komunalne ureditve tega območja, vendar je bil prav
prvopodpisani predmetnega dopisa proti temu, da bi vlagal v infrastrukturo. Dejstvo je,
da če občina na novo opremlja neko območje s komunalno infrastrukturo, mora
lastnikom obračunati komunalni prispevek, ki ga ti lastniki za asfaltno prevleko niso
plačali. Kakšna raven vzdrževanja makadamske poti bi morala biti, pa je vprašanje, ki ga
občina in lastniki različno razumeta.
 Župan: Pove, da ga moti način dela, ko svetniki običajno en dan pred sejo dobijo od
nekoga neko pismo. Stvar običajno ni strokovno dobro pripravljena. Gre se za cesto, ki
je bila sprojektirana pred 20 leti za potrebe šestih hiš. Ljudje so takrat plačali približno
2.000,00 € komunalnega prispevka, predračun, ki je bil narejen pred tremi leti za
ureditev odvodnjavanja in cestišča, pa je bil 40.000,00 €. Lahko torej ocenimo, da je
celotna infrastruktura vredna 100.000,00 € in tako ti ljudje danes ne morejo pričakovati,
da bomo ostali občani naredili cesto do tja za potrebe treh hiš. Take stvari, kot je ta
dopis, mora obravnavati Odbor za okolje in prostor. Podoben primer je tudi Zmajna,
novo naselje v Oševljeku. Ko občina nekaj izboljšuje, morajo ljudje nekaj doplačati. Zato
dopis svetnikom en dan pred sejo ni korekten način reševanja težav. Pravilni način je, da
se takšni dopisi pošljejo na občino, le-ta jih pošlje ustreznim službam, svetnikom,
odborom in odbori to obravnavajo z enakimi merili za vse občane.Na koncu se namreč
vedno postavi vprašanje kdo bo to plačal.
Marjan Murovec:
 Kdaj bo župan na temo »Zdravstveno-varstveni center – obnova KS Renče« sklical Odbor
za okolje in prostor, da bo obravnaval predlog in rešitev, ki naj bi ga v nadaljevanju
obravnaval Občinski svet, kot je napovedal 2. februarja na 10. seji Občinskega sveta?
 Župan: Vsak tak projekt nastaja več časa. Najprej je ideja, nato iskanje soglasij…Na
zadnjem kolegiju županov je bilo pridobljeno soglasje za prerazporeditev sredstev za ta
dom in soglasje za razširitev dejavnosti lekarne. Vsi javni zavodi imajo dobičke. Danes je
neporabljen dobiček vseh treh zavodov (Goriške lekarne, Zdravstvenega doma –
osnovno varstvo in Zdravstvenega doma - Zobozdravstvo) na nivoju 7 mio. Ta denar se
deli po številu prebivalcev – Občini Renče-Vogrsko tako pripade približno 760.000,00 €.
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Zavodi lahko denar investirajo z odobritvijo na Svetih zavodov in s soglasjem županov.
Ko bodo izdana vsa soglasja, se bo lahko projekt predstavili na KS Renče in nato
ostalim.


Katere aktivnosti izvaja občinska uprava in župan na proračunski postavki 15002020 – gre
za gradnjo, vzdrževanje čistilnih in kanalizacijskega omrežja. Podpostavka 420804 – načrti
in druga projektna dokumentacija v vrednosti 50.000,00 € in katere pogodbe s projektanti je
občina za ta del že sklenila?
V letu 2015 je bila ta postavka realizirana v 0 sredstvih, to se ne pojavlja prvo leto. Problem
vidi v tem, da če ni nekih projektnih rešitev za reševanje te problematike, lahko občina
ostane brez nekih sredstev, ki se bodo lahko skozi te razpise mednarodne oziroma
raznorazne interrege izmikali. Eni so se že izmaknili in ne bi bilo fajn, če se to še enkrat
zgodi. Vse kaže, da je narobe, ker ni tega načrta zloženega, ker se sedaj v Renčah izvaja
optika še preostali del vasi, ki v prvi fazi ni bil narejen. Zagotovo so določeni odseki, kjer bi
se lahko skupaj s tem, tudi določene komunalne naprave umestilo vzporedno. Če se zamuja
na projektnih dokumentacijah, ki jih bo enkrat treba narediti, je škoda večkratna, ker bo
Telekom s tem moral zaključiti, in nato bo treba trase še enkrat odpirati. Misli, da je nujno
nekaj narediti na dokumentaciji, pričakuje pa, da so nekatere pogodbe s projektanti že
sklenjene.
 V proračunu je predviden denar za to delo. Izdeluje se že idejna zasnova in predstavitev
za Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica. Strokovnjaki so namreč ugotovili, da je
najracionalnejša rešitev priključitev na čistilno napravo Vrtojba, vendar pot pelje preko
Bilj in je zato potrebno soglasje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica. Pri
županu Občine Miren-Kostanjevica so bili že trije setanki in Občinski svet Občine MirenKostanjevica naj bi zadevo obravnaval na septembrski seji. Nato bo predlog predstavljen
tudi na Občinskem svetu Občine Renče-Vogrsko. Za tem pa se bo dalo projektirati
celotni kanalizacijski sistem.
S prenovo zdravstvenega doma se bo izvajala tudi prenova trga, zato so se zbirale
ponudbe za projekt revitalizacije starega vaškega jedra v Renčah. Gre za obravnavo
območja od starega mostu do šole, od starega mostu do karavle, mimo mlina, do
Rotonde. Gre za kompleksno obravnavo, saj bi se lahko v sklopu protipoplavnih ukrepov
lahko uredilo tudi brežino in pločnik od starega do novega mostu. V tem letu naj bi se za
vse vprašano našle ustrezne tehnične rešitve.

Vanda Ožbot:
 Daje pobudo, da občinske službe pripravijo predlog vknjižbe vseh zemljišč, ki so v lasti
Občine Šempeter-Vrtojba in se nahajajo na območju Občine Renče-Vogrsko.
 Sprašuje komu je bil plačan komunalni prispevek novograditeljev, ki so ob teh cestah gradili
– Občini Šempeter-Vrtojba ali Občini Renče-Vogrsko?
 Kdaj bodo svetniki dobili Sporazum o delitveni bilanci med Mestno občino Nova Gorica in
Občino Šempeter-Vrtojba? Sama ga kot svetnica nikoli ni videla.
 Nataša Gorkič Barle: Pove, da s sporazumom razpolaga občinska uprava. Glede na to,
da sporazum obsega pet fasciklov predlaga, da pride svetnica na vpogled.
 Vanda Ožbot se vpogledu odpove in pove, da bi rada videla tisto, kar je bilo vknjiženo v
zemljiško knjigo in ne bo gledala pet fasciklov. Želi vedeti česa je Občina RenčeVogrsko lastnica.
Župan se prisotnim zahvali za udeležbo in sodelovanje na seji ter pove, da bo naslednja seja
27. Septembra.
Seja občinskega sveta se zaključi ob 19.55 uri.

Zapisala:
Nataša Gorkič Barle

Aleš Bucik
Župan
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