OBČINA RENČE-VOGRSKO
BUKOVICA 43
5293 VOLČJA DRAGA

ZAPISNIK
18. seje občinskega sveta občine Renče-Vogrsko, ki je bila v torek, 10. marec
2009 ob 17.00 uri, v prostorih Občine Renče-Vogrsko.
Sejo je sklical in vodil Aleš Bucik, ţupan Občine Renče Vogrsko. Začela se je ob 17.00 uri.
Vabljeni: člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora, občinska uprava in mediji.
Na začetku je bilo prisotnih 11 svetnikov in sicer: Joţef Hvalica, Vinko Jarc, Vanda Oţbot,
Marjan Murovec, Gregor Kobal, Silvo Vončina, Nataša Podgornik, Katjuša Ţigon, Tomaţ
Gregorič, Nevo Pregelj in Radovan Rusjan.
Opravičili so se Nikita Fajt, Samo Turel in Janko Furlan. Valter Mlečnik je napovedal manjšo
zamudo.
Ţupan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Predlog dnevnega reda:
Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Ad. 2) Poročilo Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica – poročevalca prof. Irena Jerič in
dr. Marko Vudrag
Ad. 3) Poročilo CSD Nova Gorica o pomoči na domu – ga. Ivanka Drnovšček
Ad. 4) Poročilo o delu policijskega oddelka Šempeter – poročevalec komandir, g. Uroš Velikonja
Ad. 5) Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 10.02.2009
Ad. 6) Poročilo ţupana in pregled sklepov prejšnje seje
Ad. 7) Vprašanja in pobude
Ad. 8) Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009
Ad. 9) Letni program kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009
Ad. 10) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov na
področju druţbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko
Ad. 11) Sklep o podaljšanju mandata članom sveta zavoda Gasilska enota Nova Gorica
Ad. 12) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica – skrajšani postopek
Ad. 13) Razno
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Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Ţupan da predlog dnevnega reda v obravnavo. K obravnavi se ne prijavi nihče.
Ţupan da predlog dnevnega reda na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Ţupan ugotovi, da je dnevni red v predlagani obliki sprejet.

Ad. 2) Poročilo Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica –
poročevalca prof. Irena Jerič in dr. Marko Vudrag
Ţupan pozdravi poročevalca strokovnega direktorja Marka Vudraga in vodjo projektov za
promocijo zdravja Ireno Jerič in jima preda besedo. V nadaljevanju predstavita vsebino poročila.
Ţupan doda, da je ţe sama strategija občine, v kateri je bilo namenjeno ogromno denarja za
šport in kulturo, v skladu s preventivnimi zdravstvenimi programi. V akciji cepljenja proti raku na
materničnem vratu je 19 donatorjev doniralo 5.250,00 EUR in predvideva, da bo izvedeno
cepljenje tretjine otrok.
Ţupan predlaga, da odbor za druţbene dejavnosti ustanovi projektno skupino, ki naj bi preučila
vse moţnosti, na katerih področjih se lahko največ naredi za zdravje občanov.
Ţupan se zahvali za predstavitev.
Svetnik Valter Mlečnik se pridruţi ob 17.52.

Ad. 3) Poročilo CSD Nova Gorica o pomoči na domu – ga. Ivanka
Drnovšček
Ţupan pozdravi poročevalko direktorico CSD Ivanko Drnovšček in vodjo Klas-a Jelko Humar, ki
predstavi segment dela pomoč na domu, za katerega ima CSD podpisane pogodbe z vsemi
občinami na območju bivše občine Nova Gorica in ki je namenjen občanom starejšim od 65 let.
Ţupan pove, da je glede na statistične podatke, razen občine Šempeter, cena za pomoč na
domu za uporabnike med najniţjimi.
Svetnik Gregor Kobal ţeli izvedeti, kakšen je postopek za pridobitev pomoči starostniku.
Direktorica Ivanka Drnovšček svetniku pojasni postopek.
Svetnik Silvo Vončina pove, da se je nedavno tega v Novi Gorici pojavila ideja, da bi javno
sluţbo skušali dati na stranski tir z oddajo koncesije. V okviru tega je bil nemudoma na pobudo
pokrajinskega Desusa sklican posvet vseh predsednikov društev upokojencev, kjer so vsi
soglasno zavrnili taka razmišljanja v občini Nova Gorica. V sodelovanju s CSD so ponovno
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prediskutirali naloge in način dela tega centra kot javne sluţbe in pomoči na domu in soglasno
ugotovili, da je to izredno občutljivo področje in tega ni primerno prepuščati trgu. Na osnovi tega
se je porodila ideja, da bi lahko to sluţbo izboljšali tako po kvaliteti kot po stroških z vključitvijo
lokalnih akterjev. Nastala je pobuda za projekt Zmoremo tudi sami, katerega vsebina je bila
usklajena s CSD in tudi z občinsko sluţbo in kjer naj bi se preko zavoda vključevali lokalni
upokojenci, ki so pripravljeni to početi. Te upokojenci naj bi bili tudi plačani za svoje delo. Cilji, ki
se pričakujejo iz tega projekta, so ohranitev in povečanje učinkovitosti razvoja javne storitve,
zmanjšanje stroškov tako za oskrbovance kot občinske proračune, zagotovitev kvalitete in
transparentnosti delovanja in povečanje stika starejših z lokalnim okoljem.
Ţupan se zahvali za predstavitev.

Ad. 4) Poročilo o delu policijskega oddelka Šempeter – poročevalec
komandir, g. Uroš Velikonja
Ţupan pozdravi poročevalca komandirja policijskega oddelka Šempeter Uroša Velikonjo, ki
predstavi poročilo o delu policijske postaje Šempeter pri Gorici v letu 2008. Posebej predstavi
poročilo v delu, ki se nanaša na področje občine Renče-Vogrsko.
Ţupan odpre diskusijo.
Svetnik Marjan Murovec ţeli izvedeti, katere so najbolj temeljne pristojnosti redarjev v smislu
urejanje lokalne problematike.
Komandir Uroš Velikonja pojasni, da je zakon zelo jasno napisan in nalaga velike naloge in
pristojnosti občinskim redarjem. To sicer ne pomeni, da se bodo policisti distancirali od teh
aktivnosti. Policisti bodo vedno izvajali vse pristojnosti, ki jih bodo imeli občinski redarji.
Svetnik Nevo Pregelj ţeli izvedeti, kakšen je postopek v primeru prijave tujih delavcev.
Komandir Uroš Velikonja mu pojasni postopek.
Ţupan se zahvali za predstavitev.
Ţupan odredi 10 minut premora.

Ad. 5) Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 10. 02. 2009
Ţupan da zapisnik v obravnavo.
Ţupan da zapisnik s popravki na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 10
PROTI 0
Ţupan ugotovi, da je zapisnik 17. redne seje potrjen.
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Ad. 6) Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje
Ţupan predstavi pretekle dogodke in pojasni gradivu za sejo priloţena odgovora Telekoma
glede optike in odgovor na poslansko vprašanje poslanke Eve Irgl glede daljnovoda v Renčah.
Predstavi časovni načrt z opisom postopka priprave občinskega prostorskega načrta. V tem
mesecu bo projektno razvojni svet podal svoje pripombe glede na strategijo razvoja občine,
zatem pa bodo organizirani razgovori po posameznih krajevnih skupnostih. Poudari, da občinski
prostorski načrt ni dokument, ki bi se sprejemal po hitrem postopku.
Pove, da je bilo nabavljeno vozilo Kangoo 4x4 v skladu z načrtom.
12.2.2009 je bila odmevna prireditev ob stoletnici rojstva Zorana Mušiča.
V preteklem tednu se je sestal s predstavniki Mladih Renče-Vogrsko, ki so predstavili
predvidene aktivnosti v tem letu. Prva njihova akcija bo akcija čiščenja 21. 3. 2009, ki se bo
nadaljevala s številnimi aktivnostmi.
V teku je razpis za koncesijo za zapuščene ţivali, pripravlja pa se tudi razpis za kmetijstvo, ki bo
objavljen 13. 3. 2009. Ta dan bo izšel tudi razpis za šport in kulturo. Pripravlja se tudi razpis za
občinska priznanja.
Svetovalka za pravne zadeve Nataša Gorkič poda pregled sklepov prejšnje seje.

Ad. 7) Vprašanja in pobude
Svetnica Katjuša Ţigon predstavi vprašanja za ţupana:
- Kaj je z delitveno bilanco: v kakšni fazi je, kakšne teţave so in kdaj je predviden
zaključek
- Kaj je z usklajenostjo statutov KS: ali so urejeni
- Kaj je z gradbenim dovoljenjem za poslovilno veţico v Renčah
Ţupan odgovori, da delitvena bilanca ni narejena tako, kot bi morala biti. Ne glede na to pa to
dejstvo ne ovira občine pri delu. MONG niti slučajno ne kaţe pripravljenosti za dokončanje tega
dokumenta. Zakon pravi, da v kolikor se občine v prvih šestih mesecih ne dogovorijo, se sama
delitvena bilanca izvrši po zakonu. To pomeni, da se premoţenje deli po nahajališču skupaj s
terjatvami, vse ostale obveznosti pa se delijo v sorazmerju s številom prebivalcev. Finančni del
delitvene bilance, ki se nanaša na leto 2007, je bil zaključen v mesecu septembru. Sedaj je
potrebno vpisati premoţenje v zemljiško knjigo. Teţava je v premoţenju MONG, ki je v
pogodbah v smislu, da pogodbe so, ni pa vknjiţeno v zemljiško knjigo. Ti problemi se rešujejo,
ko se v praksi naleti na njih. Poudari, da s strani MONG ni niti najmanjše pripravljenosti za
zaključitev teh problemov. Na kolegiju prejšnji teden je bilo dogovorjeno, da se bodo po
zaključku in oddaji zaključnega računa za leto 2008 s tem dokumentom pričeli intenzivno
ukvarjati.
S predsedniki krajevnih skupnosti je bilo dogovorjeno, da se bo to uskladilo in potrjevalo na
naslednji seji občinskega sveta.
Gradbeno dovoljenje za mrliško veţico bi moralo biti ta ali naslednji teden. V petek je bil prejet
poziv za dopolnitev vloge zaradi nejasnosti glede omejitvenega pasu.
Svetnica Vanda Oţbot ţeli izvedeti, kdaj oziroma v kolikem času bo saniran most na
Bukovškem polju, ki gre preko Bazarščka na nasprotno stran.
Ţupan odgovori, da so bili seznanjeni istega dne in Rajko Lasič je ţe preveril, ali bi to izvedla
civilna zaščita in takrat je bilo rečeno, da to ni tako nujno. Preda besedo svetniku Radovanu
Rusjanu.
Svetnik Radovan Rusjan pove, da se zaradi visoke vode ne da izvajati del, popravilo pa je ţe
naročeno.
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Svetnica Vanda Oţbot glede na lastništvo pokopališč predlaga, da ustrezna občinska sluţba
pripravi do naslednje seje enotno ceno najemnin za grobove za vsa pokopališča z namenom
poenotenja cen. Predlaga tudi, da krajevne skupnosti vodijo stroške pokopališč na svoji
postavki in se ta sredstva koristijo samo za pokopališča.
Svetnica Vanda Oţbot predlaga, da zapisnike komisij in odborov piše zapisnikar občinske
uprave.
Svetnica Vanda Oţbot pove, da morajo vsi zapisniki imeti po zakonu overitelja, ki se ga imenuje
na sami seji.
Ţupan odgovori, da bo poskrbel, da bo most saniran v najkrajšem času.
Glede enotnih cen najemnin za grobove predlaga, da se sestanejo tajnik občinske uprave in vsi
trije predsedniki krajevnih skupnosti in uskladijo ceno.
Glede zapisnikov komisij in odborov je ţe prejel veliko pripomb in se strinja s predlogom, da bi
zapisnike pisal usluţbenec občine. V glavni pisarni je predvidena dodatna delavka zaradi potreb
glavne pisarne. Ta oseba bo upravljala z vsemi zapisniki.
Svetnik Silvo Vončina pove, da je zanj predlog svetnice Vande Oţbot nerazumen. Komisije in
odbori naj bi po njegovem sporazumno in soglasno sprejemali določitve in to tudi sami zapisali.
V komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zapisnike pripravijo, preverijo in skupaj
podpišejo. Tako ni moţnosti za spore in meni, da dodatna birokracija in nadzor vodi v
administracijo, ki ne sluţi ničemur. Lokalno samoupravo razume tako, da prisotni sporazumno in
soglasno sprejmejo odločitve. V nasprotnem primeru lahko vsak napiše, s čem se ne strinja in
to se v zapisniku podpiše. S predlogom svetnice Vande Oţbot se ne strinja.
Svetnica Katjuša Ţigon se z interpretacijo svetnika Vončine strinja, v praksi pa je drugače. Zelo
pomembno je, da so zapisniki podpisani in overovljeni.
Svetnik Marjan Murovec pove, da prvič sliši, da so bili sklepi zapisani, ne da bi bili
prediskutirani. Dopušča moţnost, da se to nanaša na kakšno drugo komisijo. Člani komisije
prejemajo zapisnike in še od nobenega člana komisije ni dobil pripombe, da katero od
dogovorjenih stališč ne drţi.
Ţupan meni, da bi bilo potrebno pisanje zapisnikov urediti. Občinska uprava lahko nudi tehnično
pomoč tistim komisijam in odborom, ki bodo to ţeleli. Ostali lahko zapisnike pišejo sami.
Svetnik Radovan Rusjan postavi vprašanje svetnici Katjuši Ţigon, če je prejela kakšen odgovor
v zvezi z daljnovodom.
Svetnica Katjuša Ţigon pove, da je bila na sestanku pri predsedniku vlade. Pove, da je
predsednik vlade o vsem obveščen in pozna to problematiko. Glede na to, da je dobil pojasnilo
od ministra Erjavca, da ELES zelo samovoljno dela in da se je teţko z njimi dogovarjati, se je
predsednik odločil, da bo zadevo predal ministrstvu za gospodarstvo ministru Lahovniku.
Svetnik Nevo Pregelj ţeli izvedeti, ali ima občina pregled nad hišami oziroma nad tujci v hišah,
ki se nahajajo v občini, v smislu plačevanja. Ţeli izvedeti, na kakšen način se lahko to uredi.
Ţupan pove, da občina nima pregleda in tudi ne inštrumenta, s katerim bi se to lahko uredilo.
Gradbenega inšpektorja je v enem primeru poslal na objekt, zapisnika pa občina ni prejela.
Glede te teme se bo dodatno informiral pri pristojnih inšpekcijah.
Svetnik Marjan Murovec meni, da časovni načrt občinskega prostorskega načrta ni popoln
oziroma vsebuje nekaj napak. Potrditev osnutka občinskega prostorskega načrta mora potrditi
občinski svet. Isto je pri postavki 49 pri potrditvi predloga, kjer bi moralo biti navedeno, da
predlog sprejme občinski svet. Sprejema Občinski svet in ne Projektno razvojni svet.
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Ţupan pove, da predlog občinskega prostorskega načrta pod številko 47 sprejme občina.
Projektno razvojni svet je tisi organ, ki se ga bo kot strokovno inštitucijo uporabilo za prenos čim
več stvari iz strategije občine v občinski prostorski načrt. Dejstvo je, da ge vedno sprejema
občinski svet. Projektno razvojni svet je posvetovalni organ ţupana in ne more sprejeti
nobenega zavezujočega sklepa.
Svetnik Marjan Murovec ugotovi, da se od predloga osnutka do sprejetja občinski svet ne vtika
več v oblikovanje občinskega prostorskega načrta. To ga čudi.
Ţupan odgovori, da so to samo opisane delovne faze. Osnutek občinskega prostorskega načrta
sprejme občinski svet. Predlog, ki gre na ministrstvo, sprejme občinski svet. Odlok sprejme
občinski svet, vmes pa so delovne faze, ki jih je izdelovalec predvidel, da pride najlaţje do
končnega rezultata. Zato bo vključena najširša javnost in projektno razvojni svet je tisti, ki bo
vodil te diskusije. O tem pa absolutno odloča občinski svet.

Ad. 8) Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009
Ţupan da besedo svetniku Radovanu Rusjanu.
Svetnik Radovan Rusjan prestavi vsebino letnega programa.
Predsednik odbora za druţbene dejavnosti predlaga Vinko Jarc, da se letni program športa
sprejme.
Ţupan da letni program športa na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Ţupan ugotovi, da je letni program športa v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 9) Letni program kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009
Ţupan da besedo svetovalki za druţbene dejavnosti Vladki Gal.
Svetovalka za druţbene dejavnosti Vladka Gal prestavi vsebino letnega programa. Opozori na
spremembo v 5. členu.
Predsednik odbora za druţbene dejavnosti Vinko Jarc predlaga, da se letni program kulture
sprejme.
Svetnik Gregor Kobal ţeli pojasnilo glede ali občini ministrstvo za kulturo ţe v naprej dodeli
prioriteto, da karkoli izvaja v javnem interesu. Iz tega je razvidno, da karkoli občina izvaja, vse
izvaja v javnem interesu. Ali je to pisano samo na trenutno stanje v občini ali pa imamo tudi
kulturna društva kot taka. Če se kdo obesi na šesti člen, ki onemogoča zdruţitev dveh društev,
ker nista kulturno turistični.
Svetovalka pojasni, da se lahko ustanovi samo kulturno društvo, zato morajo biti predvidene
vse moţne oblike poimenovanja društev.
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Ministrstvo za kulturo je predpisalo, da mora vsaka občina določiti letni program kulture, ki naj
temelji na nacionalnem programu. Zakon točno določa, kaj mora občina nujno zagotavljati, letni
program pa določa, kaj vse naj obsega. Letni program ne pomeni, da je nujno izvesti vse,
ampak določa širino, kaj vse se izvaja.
Svetnik Gregor Kobal pove, da je predlagal, da se vse opcije vpiše oziroma tukaj so celo
pomanjkljivo opisane. V primeru ustanovitve kulturnega društva v Renčah, bo prvo potrebno
spremeniti pravilnik o sofinanciranju, ker je sprejet pravilnik o sofinanciranju kulturno turističnih
društev.
Svetnica Katjuša Ţigon predlaga upoštevanje tretje alineje od spodaj navzgor.
Svetnik Radovan Rusjan opozori, da se sedaj sprejema plan, ki je pisan na osnovi pravilnika.
Najprej je potrebno spremeniti pravilnik, da se lahko spremeni plan. To je letni program na
osnovi pravilnika in sedaj se to ne da spreminjati.
Svetnik Gregor Kobal predlaga, da se v petem členu prva alineja uporabi besedna zveza
»Kulturna turistična društva«.
Svetnica Nataša Podgornik pojasni, da je ime pravilnika, v pravilniku pa je specificirano, katera
so ta društva. Imamo pravilnik z imenom Kulturno turistična društva, v njem pa piše kulturna
društva, turistična društva in ostala društva. Pravilnik je splošno ime, ki specificira.
Svetnik Gregor Kobal predlaga, da se v 6. členu doda »izvajanje projektov, ki povezuje več
kulturnih, kulturno turističnih in drugih turističnih«.
Ţupan povzame dva popravka svetnika Gregorja Kobala:
1. 6. člen, predpredzadnji odstavek se glasi izvajanje projektov, ki povezujejo več kulturnih,
kulturno turističnih in drugih turističnih organizacij;
2. 7. člen naj se glasi letnega plana kulture za leto 2009 zagotavlja na naslednjih
postavkah.
Ţupan da popravka na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Ţupan ugotovi, da sta popravka v predlaganem besedilu sprejeta.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Ţupan ugotovi, da je letni program kulture v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 10) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini
Renče-Vogrsko
Ţupan da besedo svetovalki za druţbene dejavnosti Vladki Gal.
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Svetovalka za druţbene dejavnosti Vladka Gal prestavi vsebino pravilnika.
Predsednik odbora za druţbene dejavnosti Vinko Jarc predlaga, da se pravilnik sprejme.
Ţupan da pravilnik na glasovanja.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Ţupan ugotovi, da je pravilnik v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 11) Sklep o podaljšanju mandata članom sveta zavoda Gasilska
enota Nova Gorica
Svetovalka za pravne zadeve Nataša Gorkič pojasni vsebino sklepa.
Ţupan da sklep na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Ţupan ugotovi, da je sklep v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 12) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota
Nova Gorica – skrajšani postopek
Ţupan pojasni vsebino odloka.
Ţupan da odlok na glasovanja.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Ţupan ugotovi, da je odlok v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 13) Razno
Svetnik Radovan Rusjan pove, da za Borisa Kobala ni več vstopnic, za dogodek v petek pa
vstopnic ne bo potrebnih.
Svetnica Nataša Podgornik ţeli izvedeti, kdaj bo naslednja seja.
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Ţupan predstavi datume naslednjih sej, ki bodo: 7. 4., 16. 6., 22. 9., 10.11. in 15. 12.,
slavnostna seja pa je 23. 4.
Ţupan opozori na razpis za občinska priznanja. Razpis bo izšel 13. 3., čas za prijavo je 31. 3.,
naslednjič pa bo potrjevanje in da se potem podeli zlato priznanje, zlati grb in ostala priznanja
zasluţnim občanom.
Ţupan Aleš Bucik se ob koncu zahvali vsem prisotnim.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 20.25 uri.
Zapisal: Robert Ambroţ
Aleš Bucik
ŽUPAN
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