OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Št.: 00703-6/2017-2
Bukovica, 13. 6. 2017

ZAPISNIK
18. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v torek,
13. junija 2017, 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:
Boris Čoha, Jožef Hvalica, Aldo Mozetič, Marjan Murovec, Dušan Nemec, Vanda
Ožbot, Albinca Pisk, Franko Pregelj, Zmaga Prošt, Radovan Rusjan, Marjan Rutar,
Marko Švara, Katarina Valič in Borut Zorn.
2. občinska uprava in predstavniki medijev.
Odsotni: Nedeljko Gregorič
Župan Aleš Bucik pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Prisotnih je 14 članov Občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.

Ad 1.

Obravnava in sprejem dnevnega reda

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu
3.
4.
5.
6.
7.

Javnega sklada Malega gospodarstva Goriške
Poročilo o delu predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda Osnovna šola Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - Poslovno poročilo za leto 2016
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda
Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 21. 3. 2017
Potrditev zapisnika 11. dopisne seje z dne 20. 4. 2017
Potrditev zapisnika 12. dopisne seje z dne 8. 5. 2017
Potrditev zapisnika 13. dopisne seje z dne 15. 5. 2017
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8. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje
9. Vprašanja in pobude svetnikov
10. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko – druga obravnava
11. Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2016
12. Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
13. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
za šolsko leto 2017/2018
14. Sklep o sofinanciranju stroškov zaposlitve nadstandardno zaposlenih delavcev,
varstva vozačev in varstva učencev od 1. do 5. razreda v podaljšanem bivanju v
Osnovni Šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
15. Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov
Razprave ni bilo.
Župan, da na glasovanje dnevni red 18. redne seje
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Dnevni red 18. redne seje je potrjen.

Ad 2.
Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in
finančnemu načrtu Javnega sklada Malega gospodarstva Goriške
Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške (JSMGG) pove, da
JSMGG podeljuje brezobrestna posojila tako podjetnikom kot v tudi kmetom. Pove, da se je
v letu 2016 na področju gospodarstva zaključeval razpis, ki je bil objavljen v letu 2014 v višini
1.600.000 EUR. V okviru tega razpisa je bilo odobrenih 31 vlog in podeljenih 1.547.800 EUR.
V juliju 2015 je bil objavljen nov razpis, tudi ta v višini 1.600.000 EUR in v okviru tega razpisa
se je v letu 2016 obdelalo 21 vlog in podelilo 760.700 EUR. V okviru celotnega razpisa pa je
bilo pozitivno ocenjenih 48 vlog in podeljenih 1.211.800 EUR. V letu 2016 je bil v decembru
objavljen še en razpis. Višina tega razpisa je bila 1.000.000 EUR sredstev, se je pa ta razpis
v celoti izvedel v letu 2017.
V letu 2016 je tako bilo pozitivno obdelanih 23 vlog in podeljenih 960.700 eur. Največ vlog je
prišlo iz MO Nova Gorica - 13 vlog in dodeljenih 353.700 EUR, sledi občina Brda, kjer so 4
prosilci prejeli 265.000 EUR; občina Kanal ob Soči, kjer sta bili 2 vlogi in podeljenih 125.000
EUR, iz občine Renče – Vogrsko sta bili 2 vlogi, bilo je podeljenih 105.000 EUR in iz občine
Šempeter-Vrtojba 2 vlogi, kjer je bilo podeljenih 112.000 EUR. Od 960.000 je bilo kar
764.000 porabljenih za nakup in gradnjo poslovnega prostora. Če se k temu doda še
adaptacijo, je bilo 80% celotnih sredstev podeljenih za osnovna sredstva v smislu poslovnih
prostorov. V letu 2015 sta se izvajala dva razpisa za področje kmetijstva, en se je nadaljeval
v leto 2016, nato pa je bil v letu 2016 objavljen še eden. Iz leta 2015 je bil objavljen za
dopolnilno dejavnost na kmetiji, v okviru tega razpisa je bilo 200.000 EUR. Bil pa je še razpis
v višini 200.000 EUR za kmetijstvo, ki je pokrival tako osnovno kot dopolnilno dejavnost.
Pozitivno so ocenili 6 vlog in podelili 56.100 EUR. MO je imela eno vlogo in je dobila 14.700
EUR; iz občine Brda so bile 3 vloge, tam se je podelilo 24.400 EUR, to je 44% in je najvišji
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delež. Iz občine Renče-Vogrsko je bila ena vloga in bilo je podeljenih 7.000 EUR; iz občine
Kanal ob Soči pa je bila ena vloga in podeljenih 10.000 EUR. Iz Občine Renče-Vogrsko je
vloga bila za področje mlekarstva.
Ob 16:07 uri se pridruži še Nedeljko Gregorič. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
V letu 2017 se ohranjajo dolgoročni cilji - ohranjanje zaposlovanja oz. povečanje števila
delovnih mest v posameznih podjetjih in pa dejansko povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega, in sicer cca. 5% v triletnem obdobju po zaključku investicije. Gospodarstvu se
je zopet namenilo 1.000.000 EUR, ki bo razdeljen z dvema razpisoma. 750.000 EUR se
ohranja za razpis kot se je izvajal že pretekla leta - za investicijska posojila, to je za
materialne investicije v nakup opreme, v gradnjo, v komunalno infrastrukturo ali v nakup
zemljišč, in pa razne nematerialne investicije. Ohranja se maksimalno višino, ki je 100.000
EUR, minimalna višina je 4.000 EUR, za start-up podjetja pa je maksimalna višina 20.000
EUR. Obrestna mera ostaja 0, stroškov odobritve posojila ni, in obdobje za odplačevanje je
dejansko 6 let oz. 9 let z vključenim enoletnim moratorijem. Na novo pa se uvajajo posojila
za razvojne projekte v gospodarstvu. Ta posojila bodo namenjena podjetjem za razvoj novih
produktov ali za nadgradnjo že obstoječih produktov oz. storitev. S temi posojili se cilja na
tista podjetja, ki se dejansko ne morejo prijaviti na nepovratna sredstva, ki jih daje država oz.
ki jih daje EU. Temu razpisu bo namenjenih 250.000 EUR, maksimalna višina posojila bo
50.000 EUR, minimalna pa 4.000 EUR; obrestna mera je 0, ni stroškov odobravanja,
odplačilni rok pa je 5 let z enim letom moratorija. Glede kmetijstva bo razpis podoben kot je
bil v lanskem letu, usmerjen tako v osnovno kot tudi v dopolnilno kmetijsko dejavnost. Višina
bo 200.000 EUR, maksimalna vrednost investicije bo 40.000 EUR, najnižja pa 2.000 EUR in
6-letno dobo odplačevanja z enim letom moratorija. Obrestna mera bo 0, stroškov odobritve
ni.
Glede na to, da je JSMGG letos začel s samostojnim poslovanjem, najprej želijo prezaposliti
tisti dve delavki, ki sta delali na MO, da se dokončno prezaposlita na Skladu. Ker je večina
kreditov vodena ročno je želja po nakupu informacijske podpore. Povečati želijo sodelovanje
s podpornimi subjekti v okolju, kot so npr. Primorski tehnološki park, Obrtna zbornica,
Gospodarska zbornica, RRA… S tem želijo doseči čim večje število interesentov, hkrati pa
želijo tudi do dobra spoznati dejanske potrebe gospodarstvenikov, da se bodo skozi nove
kredite lahko čim bolje približali njihovim potrebam. Kar se tiče informiranja, bodo pač
uporabljali spletne strani občin, občinska glasila…
Ocenjuje, da bodo prihodki v letošnjem letu znašali 99.960 EUR: 23.000 naj bi prišlo iz
naslova zamudnih obresti; 20.000 naj bi bilo za prefakturiranje zavarovalnih polic; 56.960
EUR pa so transferni prihodki oz. plačila občin za delovanje Sklada. Ocenjeni odhodki v letu
2017 so 166.140 EUR, od tega je 71.900 za plače; za razne spletne strani, pisarniški
material, nadzorni svet, zavarovalne police, za odvetnika planirajo 70.340. 23.900 EUR je
investicijskih odhodkov, od tega je pa 20.000 EUR namenjeno informacijski podpori za
vodenje kreditov. Kar se tiče finančnih terjatev in naložb - letos bi morali prejeti plačila v višini
1.168.881 EUR. Razpisali bodo 1.200.000 EUR, razlika med tema številoma se bo pokrivala
iz vplačil občin v osnovni kapital Sklada. Vplačila občin bi naj bila enaka kot v preteklih letih,
se pravi 232.985 EUR.
Marijo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun: Pove, da so šli v celoti skozi
bilanco lanskega leta in pa seveda usmeritve in plan za leto 2017. Seznanili so se tudi z
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materialnimi obvezami, ki jih ima Občina Renče-Vogrsko, in pa s skupnimi materialnimi
obvezami, ki so tako za namensko premoženje, kakor tudi za njihovo delovanje. Seznanili so
se, tudi s sklepom nadzornega odbora. Poročilo njihovega nadzornega sveta. Pove, da
kolikor pozna te ljudi, ki so v nadzornem svetu, so dokaj strogi in korektni. Meni, da delajo
dobro, da delajo v prid gospodarstva, in misli, da gospodarstvo rabi to institucijo, ta javni
sklad, in zato so zavzeli sklep, da predlagajo občinskemu svetu, da na tej obravnavi bilanco
in plane za leto 2017 potrdijo.
V razpravi sodelujejo: Aldo Mozetič, Radovan Rusjan.
Aldo Mozetič se zahvali za poročilo, ki je bilo zelo natančno podano. Zastavi vprašanje, kako
se kaže slika na področju vračila kreditov, če imajo tam kakšne težave in če je mogoče
kakšna situacija, kjer se kaže, da bi kredit mogoče ne bil vrnjen pravočasno ali tudi nikoli.
Iris Podobnik: Pove, da je iz preteklih 10 let in več cca. 353.000 EUR kreditov, ki ali
ne bodo poplačani ali pa so še v tožbi. Tekoče zadeve pa se rešujejo sprotno. Oblike
zavarovanja pa so naslednje: zavarovanje kredita pri zavarovalnici, hipoteka in bančna
garancija.
Radovan Rusjan pohvali poročilo direktorice. Pove, da je iz samega poročila razvidno, da se
zelo malo podjetij iz občine Renče-Vogrsko prijavlja na te razpise. Pove, da je podjetje Marus
tudi koristnik tega kredita izpred let. Misli, da je to dobra zadeva in očitki, ki padajo na račun
občinskega sveta, da ne pomaga nič gospodarstvu niso na mestu. Ne ve ali je krivo
obveščanje, se pravi, da ljudje ne vejo, da so ti razpisi zunaj. Dejansko bi vlog moralo biti več
glede na gospodarstvo, ki je v občini Renče-Vogrsko. Doda, da bi morali nekaj narediti glede
tega. Predlaga,da ko je razpis zunaj, da se obvešča vse te podjetnike s strani občine, da se
imajo možnost prijaviti se na razpis.
Iris Podobnik: Pove, da je bila narejena analiza o številu podjetnikov; v občini RenčeVogrsko in v kanalski občini je to manjše v primerjavi z ostalimi občinami. Glede razpisov z
občinami že sodelujejo tako, da se objavi razpise na spletni strani, v bodoče bo objavljeno v
glasilih, hkrati bo tudi v glasilih Obrtne zbornice in pa Gospodarska zbornica bo skrbela za
obveščanje. Če bodo dobili še kakšne kanale, kjer bo brezplačno obveščanje, bodo še tiste
izrabili.
Župan da na glasovanje sklep, in sicer:
»Občinski svet Občine Renče-Vogrsko daje soglasje k letnemu poročilu Javnega
sklada Malega gospodarstva Goriške za leto 2016 in soglasje k poslovnemu in finančnemu
načrtu Javnega sklada Malega gospodarstva Goriške za leto 2017.«
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Sklep je sprejet.

Ad 3.
Poročilo o delu predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
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Magda Slokar Čevdek, predstavnica ustanovitelja v svetu zavoda Osnovna šola Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče pove, da so bili Alenka Gregorič, Magda Slokar Čevdek in Boris
Pregelj imenovani za predstavnike ustanoviteljev v Svetu zavoda OŠ Renče za 4-letni
mandat, ki se jim je iztekel aprila 2017. Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 5
predstavnikov delavcev in 3 predstavniki staršev. Naloge Sveta šole so: imenovanje in
razreševanje ravnatelja šole; sprejemanje programa razvoja šole; letnega delovnega načrta
in poročila o njegovi uresničitvi; sprejemanje letnega poročila o samoevalvaciji šole;
odločanje o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; obravnavanje poročila o vzgojni oz.
izobraževalni problematiki; odločanje o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja; obravnavanje zahtev, ki mu jih predloži
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, Svet staršev;
opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom in aktom o ustanovitvi.
V mandatnem obdobju so do sredine februarja 2017 imeli 13 rednih, 3 izredne in 4
korespondenčne seje. Vsebine vseh sej so zbrane v zapisnikih, ki so dostopni. Kot
predstavniki ustanovitelja so v mandatnem obdobju sodelovali pri sledečih pomembnih
nalogah: izvedli so postopek imenovanja ravnatelja; s predlogi in pobudami so pomagali k
boljši energetski sanaciji šole in telovadnice; podali smo pobude v dobrobit šole in širšega
okolja; sprejemali so letne delovne načrte šole in ob vseh pomembnih odločitvah in v
primerih, ki so to zahtevali, so se posvetovali z občino in tudi med seboj. Pred vsako sejo so
prejeto gradivo preučili tako, da so prihajali na seje pripravljeni. Sej Sveta zavoda so se
udeleževali redno in na njih aktivno sodelovali. V primeru kakršnihkoli nejasnosti so poiskali
pojasnila pri strokovni oz. odgovorni osebi na občini. Zaupano nalogo so prejeli z
zavedanjem, da se pri opravljanju le-te držijo načel prenašanja preverjenih in resničnih
informacij in spoštujejo uradno tajnost. Delovali so pozitivno s ciljem, da se probleme rešuje
konstruktivno. Prepričani so, da so s svojim delovanjem pripomogli h kakovosti OŠ Renče.
Župan se zahvali za poročilo in se v imenu občinskega sveta in občinske uprave zahvali za
delo, ki so ga opravili.

Ad 4.
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - Poslovno
poročilo za leto 2016
Bogomir Furlan, ravnatelj Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuš Renče se zahvali v
svojem imenu in v imenu šole za sodelovanje, za podporo in za vse, kar opravijo za to, da
šola sploh lahko posluje in deluje in da dobro posluje. Pove, da je v poročilu, ki so ga dobili v
gradivu finančno in pedagoško poročilo, kar sestavlja skupaj poslovno poročilo. Kar je gospa
Magda prej povedala, potrjuje tudi s svojega zornega kota, ker tako Svet zavoda kot Svet
staršev je bil v oporo, pomoč ravnatelju. Verjetno ni povsod v vseh okoljih tako, da je v bistvu
en organ upravljanja, ki sodeluje. Pove, da je zelo običajna praksa v slovenskem prostoru,
da je običajno en organ na eni strani, drugi na drugi strani in se morajo kar naprej ukvarjati
tudi sami s sabo. V Renčah je tako, da so tudi težke probleme reševali skupaj, se
dopolnjevali in si pomagali. Svet šole, Svet zavoda je po protokolu in po zakonu vezan na
ustanovitelja, ker imenuje ustanovitelj tri predstavnike. Skoraj spontano pa se je rodila še ena
druga povezava med Svetom staršev in občinskim svetom s tem, ko je bil gospod Franko
Pregelj imenovan za koordinatorja in povezovalca informacij na področju šolskih poti, se je
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udeleževal sej Sveta staršev in kot predstavnik občinskega sveta tudi na tak način prenašal
informacije tudi za druga področja, ne samo za šolske poti. Doda, da je tam tako
sodelovanje, ki se ga samo veseli, in pove, da ni vedno lahko, da so tudi kritične pripombe,
vendar na koncu se pogovor obrne v to smer, da iščejo dobre rešitve. In to bo gospod
Franko Pregelj verjetno tudi sam potrdil. Šola je zelo tenkočuten subjekt v kraju, da se v
Renčah ne zgodi v šoli praktično nič, da se ne bi vedelo v kraju, da se šola odziva na
dogodke v kraju, da sodeluje skoraj pri vseh aktivnostih v kraju in tudi če je tako občutljiva,
tenkočutna institucija, je zelo stabilna, ker nudi stabilnost tudi preko občine kraju. Preko
raznih subvencij je zagotovljeno, da imajo otroci dva obroka na šoli, najmanj dva, tako da
tiste polemike, ki krožijo okrog, da so otroci lačni, to nikakor v Renčah ne velja. Samo kaprica
posameznikov je, če kdaj pa kdaj kakšno nezadovoljstvo na račun tega, drugače pa prav vsi
imajo možnost, da so deležni.
Tu je še pomoč v ekonomskem smislu, občina še druga sredstva namenja kot subvencije…
Preko delovnih zvezkov in preko nadstandarda, ki ga sofinancira, kar pa daje kvaliteto
pedagoškemu delu. Tako da, sistem je tako stabilen, da ga trenutne turbulence ne morejo
vreči s tira. To je njegov dodatek k tistemu, kar je napisal v poslovnem poročilu. Povabi vse
da mu postavijo kakšna vprašanja, če je kakšna stvar nerazumljena ali nerazumljivo
napisana v poročilu, ki ga je podal.
Župan se zahvali ravnatelju za poročilo in za sodelovanje šole na prireditvah, ki jih organizira
občina.
V razpravi sodelujejo: Aldo Mozetič, Borut Zorn, Zmaga Prošt.
Aldo Mozetič se zahvali ravnatelju za natančno poročilo in se dotakne poročila na področju
pedagoškega dela, tako da mu izreče vso pohvalo, njemu in celotnemu kolektivu za dosežen
uspeh, ki so ga dosegli na nacionalnem preverjanju znanja – na vseh treh področjih:
slovenščina, matematika in fizike. Rezultati so boljši kot lansko leto.
Borut Zorn izreče zahvalo gospodu ravnatelju v prvi osebi, in pa celemu kolektivu OŠ Renče
za vse dobro, ki so ga v Renčah naredili, za vso pomoč, ki jo nudijo, in za vse tople in lepe
besede, ki se najdejo tudi ob pravih trenutkih. Prosi, da to sporočijo tudi kolektivu in upa da
bodo, kot KS in kot občina še zmeraj tako lepo in prisrčno delali naprej, v zadovoljstvo vseh
krajanov in krajank.
Zmaga Prošt se ravnatelju zahvali za celovito pedagoško in poslovno poročilo v o katerem bi
lahko razglabljali dve uri. Ona je tudi nekje primerjala tisto, kar jim je leto nazaj ravnatelj
pripravil in prikazal, tako da ugotavlja, da je predvsem velik napredek učencev pri teh
nacionalnih preizkusih znanja. Posebej je bila pa vesela tega, da so naredili temeljito interno
evalvacijo v učiteljskem kolektivu in še posebej pa številnih dosežkov na različnih področjih
posameznih učencev, tako da dejansko vse to kaže, da se šola vključuje na različnih ravneh,
ne samo v kraju. Tudi ona čestita celotnemu kolektivu in želi, da ostane tako še naprej ali pa
še boljše.

Ad 5.
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe
oskrbe s pitno vodo
Miran Lovrič, direktor Vodovodi in kanalizacija d.d. v gradivu poda osnovo zakaj se elaborat
potrjuje. Oni, kot obvezna javna služba v skladu z Uredbo o metodologiji o določanju cen so
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obvezani, da pripravijo ta elaborat. Občinski sveti pa imajo to vlogo, da potrjujejo cene.
Spregovori o prvem elaboratu, ki je v zvezi z oskrbo s pitno vodo. Elaborat se spreminja na
področju omrežnine - izračunu omrežnine, to je vir prihodka posamezne občine, notri je tudi
izračun do spremembe zaradi tega, ker so se aktivirali infrastruktura, oni smo pa obvezna
služba, ki skozi omrežnino obračunavajo posameznikom. Ta denar je namenjen investicijam
in obnovam obstoječe infrastrukture.
Marjo Rutar, predsednik odbora za gospodarstvo in proračun pove, da so to gradivo
obravnavali prav iz vidika stroškov, ki nastajajo. Kot so videli, da vodarina ostaja takšna, kot
je bila, in da gre predvsem za omrežnino. Rekli so, da se omrežnina zdaj poveča, tako da so
tudi to nekje skušali razumeti, da gre za obnovo omrežja. V bistvu gre tudi za višji standard
prebivalcev in zato morajo tudi malo več plačati. Iz tega so izhajali, da moramo to potrditi, v
sam izračun pa se niso spuščali. Tu pa niso strokovnjaki. Vejo, da vodarina je strošek
podjetja, ki ga ima z vodo, in omrežnina, to pa je strošek, ki nastane pri občini za razvoj
infrastrukture. V odboru so izhajali iz tega, da je potrebno infrastrukturo obnavljati,
modernizirati, da bo voda boljša, čistejša. Sklenili so, da je gradivo dovolj dobro pripravljeno
za javno razpravo na občinskem svetu.
Jože Hvalica, predsednik odbora za okolje in prostor pove, da so gradivo obravnavali. Velikih
sprememb v ceni ni. Cena omrežnine se poviša zaradi investicij v omrežje. Ker je to prihodek
občine, niso imeli pomislekov in sklep je bil soglasno sprejet.
V razpravi sodelujejo: Nedeljko Gregorič, Marjan Murovec.
Nedeljko Gregorič pove, da je omrežnina eden izmed virov v smislu strukture cene vode.
Zanima ga, koliko je občina Renče-Vogrsko v letu 2017 dobila iz naslova omrežnin v smislu
novih investicij. Župana vpraša če ve, kje je bilo vodovodno omrežje v občini obnovljeno, kje
je bilo na novo postavljeno. Tega podatka ni zasledil želi odgovor.
Darja Rijavec iz podjetja Vodovod in kanalizacija d.d. pove, da je cena in cel elaborat
narejen za celotno vodooskrbno območje, se pravi, za področje vseh petih občin,
katere oskrbujejo. Zato tega podatka ni noter. Vsaka občina dobi svojo amortizacijo,
tisto kar je vložila v preteklosti v infrastrukturo, jo dobiva z leti nazaj. Plan za leto 2017
za občino Renče-Vogrsko je 77.400,00 €, to je tisto, kar naj bi občina dobila v leto
2017. To je bilo računano lani novembra ob predpostavki, da bo veljala cena celo leto
in da se bo omrežnina pobirala celo leto. Tako da, v občini Renče-Vogrsko ni
bistvenih sprememb v samem letu.
Miran Lovrič poda še tehnični podatek – približno 744 km je vseh vodovodov, od tega
jih je 76 km, malo več kot desetina, v občini Renče-Vogrsko. Življenjska doba
vodovoda naj bila 50 let. 2 % bi se jih tako moralo minimalno vsako leto obnoviti. To
je grobi izračun. Kako nihajo kalkulacije za tekoči meter, pomeni, ko iščejo skozi
javno naročilo ponudnike, je od 100-180 EUR tekoči meter.
Marjan Murovec postavi vprašanje, če omrežnino, ki jo sprejemajo z elaboratom in bo
6,2655 je to v celoti prihodek občinski, ker 77.400 potem nekako ne gre skupaj, en del te
omrežnine je tudi prihodek občinski? Postavi še eno vprašanje, ki mogoče niti ne zadeva
tega sklepa. Dobil je položnice za vodovod za mesec maj, pa ga zanima, ali je to za obdobje
8 dni, ali je za to kakšen poseben razlog. Računi so prišli, in so za obdobje 30.4.-8.5.
Darja Rijavec reče, da ga lahko pogleda, ampak mogoče je bil odčitek 8.5. In potem
je kakšen poračun. Bil je izdan račun, razlika med akontacijami, ki so bile že
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zaračunane, in tistim odčitkom, ki je bil na števcu na tisti dan, ko je bil račun odčitan.
Naslednji mesec bo normalen račun v višini akontacije, ki je bila za prejšnji mesec.
G. Lovrič poda še hiter odgovor. Pove, katere stvari so se v elaboratu spreminjale. V
ceni, 92 centov pri vodarini, notri je tudi vodni prispevek. Enkrat je bila cena 80 z
vodnim prispevkom. Pri omrežnini, kako je sestavljena omrežnina. To, kar je bilo
opozorjeno. Omrežnina je sestavljena iz amortizacije in ko se je ukinilo, pomeni
obnovo števcev in priključkov. Kot se je združevala cena pri omrežnini, tako se je
združevala tudi v vodarini. To je v skladu z Uredbo. Takrat, ko so se pogovarjali, je
sedel na tistem občinskem svetu, bilo je postavljeno vprašanje, ali to pomeni
podražitev vodarine. Pove, da ne, ker sta se dve postavki združili.
Župan da na glasovanje sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe
oskrbe s pitno vodo.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Sklep je sprejet.

Ad 6.
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Miran Lovrič, direktor Vodovodi in kanalizacija d.d. pove, da je v Občini Renče-Vogrsko
stanje dejansko skladno z uredbo. Občina mora na celotnem območju občine zagotoviti
izvajanje javne službe, kjer ni javne kanalizacije. Dokler ne bo javne kanalizacije, do takrat
mora biti praznjenje greznic. Na enem od občinskih svetov je bila dana obljuba, da pri
izgradnji čistilne naprave upoštevajo tudi greznični material, ki prehaja iz posamezne občine
ali ko za čiščenje, kam se lahko odpelje. Trenutno je stanje tako ali pa je bilo tako, da nekdo,
ki je hotel to odpeljat, je bila najbližja lokacija ČN v Ajdovščini ali ČN v Domžalah. Z izgradnjo
čistilne, pomeni, se pa je omogočilo, da lahko prebivalci občine Renče imajo možnost, da
odvažajo goščo na čistilno napravo. Način elaborata, kaj so s tako ceno dosegli, pomeni, z
enotno ceno in z načinom javne službe na celotnem teritoriju so nekako razbremenili ceno.
Sigurno, če bi bilo samo vezano na eno čistilno, bi cena v Občini Renče-Vogrsko bila višja.
Posebnost tega so bila vprašanja na odborih, pomeni, v skladu za nazaj z Uredbo, kaj je
njihova obveza. Njihova obveza je, da enkrat na tri leta očistijo, pridejo in odpeljejo greznični
material. Tudi pri samem obračunu, ki je, kot obrazložitev, da sta pri greznici dve stvari, ki sta
vir prihodka posamezne občine, pomeni tudi okoljska dajatev, ki do zdaj ni bila obračunana,
pa bo zdaj po novem obračunana. Torej bo okoljska dajatev vir prihodka posamezne občine.
Število ocenjujejo, da je v občini Renče-Vogrsko okoli 1.400 in nekaj greznic. Sigurno vedo,
da je nemogoče, da bodo v kratkem času vse greznice očistili. Pomeni, bodo šli po nekem
razporedu, da so se na to tudi pripravili. Pripravljajo se tudi z opremo in z testiranjem same
čistilne naprave. Torej centralna čistilna naprava ima zadostne kapacitete, da prevzame ves
greznični material s celotnega teritorija. Prej je bilo vprašanje za celoten teritorij. Ocena je,
da je okoli 7.600 greznic v petih občinah.

Stran 8 od 27

Marjo Rutar, predsednik odbora za gospodarstvo in proračun pove, da so gradivo
obravnavali, in sicer komentira samo tabelo, ki misli, da je tu najbolj pregledna. Tam je
primer za 12 kubičnih metrov. Imajo storitev greznice, se pravi, tu bi bila vrednost 0,4070 na
kubik. Izračun je tako pokazal. Kot novo je omrežnina greznice, kjer je predlagana v višini
0,8211. Na koncu je prikazan star način, tudi za to so plačevali okoljske dajatve, govori za 12
kubikov materiala. So plačevali 6,34 eur. To je zdaj tudi 6,34. Primerja staro stanje in nov
predlog, kjer se to poveča s 6,34 na 12,4, to je približno dobrih 90%. Torej ta strošek ni tako
majhen na prvi pogled. Mislim da bo tudi gospodinjstvo to občutilo. Ta primer je tudi izdelan
za primer vodovoda. To je 20, je najnižja, ostalo pa bo seveda primerno temu naraščalo.
Govorim o omrežnini o fiksnem delu. Vendar tudi ta ni tako majhen. Podražitev je, za njih
nekaj novega; greznice niso čistili vsi, ali pa so vsi. Danes je to obveza. Misli, da je zakonska
obveza, torej gre za čiščenje narave, boljši standard spet, in to je treba plačati. Tu si pa
moramo zapomniti, da bo podjetje v roku 3 let enkrat praznilo greznico in koristilo to
podražitev. Zato bo tudi storitev opravljena približno vsak tri leta. Če je to tako, da je to tudi
uredba taka in da drugje to že imajo speljano, potem bomo sprejeli sklep. Sklep odbora pa
je, da predlaga potrditev.
Jožko Hvalica, predsednik odbora za okolje in prostor pove, da so obravnavali točko,
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Glede na to, da kanalizacijsko omrežje v občini RenčeVogrsko ni vzpostavljeno, so se posvetili drugemu delu, ki obravnava praznjenje greznic in
malih bioloških čistilnih naprav. Zakonodaja zahteva čiščenje in odvoz na tri leta in da se to
izvaja v okviru gospodarske javne službe. Do sedaj so uporabniki sami organizirali odvoz,
sedaj bo to opravljala javna gospodarska služba. Seveda bo to postavko imela na računu.
Cena odvoza in čiščenje se delno kompenzira iz postavke okoljska dajatev, ki se lahko
zmanjša za 90%. Zavisi od stopnje čiščenja. Odbor je bil soglasen, da se sklep sprejme.
V razpravi sodelujejo: Marjan Murovec, Marko Švara, Nedeljko Gregorič, Katarina Valič.
Marjan Murovec vpraša ali bodo, ko bodo sprejeli ta sklep, ko bo prišel v veljavo, prejeli eno
položnico za vse, ker je osnova za izračun kubičnih metrov na enoto porabljena voda. To je
izhodišče. Več vode kot porabiš, višji je račun storitve za odvoz greznične vsebine in
omrežnine za greznico. Okoljska dajatev pa je še vedno, vpraša, ali ni več prihodek občine,
kot je bil do zdaj. Okoljska dajatev, v višini, kot je zdaj predlagana. Ker do zdaj je tako bilo. Iz
te položnice, kjer so plačevali okoljsko dajatev, je bil to prihodek občinski za financiranje
kanalizacijskega sistema oz. gradnjo. Vpraša če bo še tako.
Miran Lovrič opozori, da je povedal, koliko greznic je – približno 1.400. Čisto tehnično
gledano - vsaka greznica, pomeni čistilna naprava… in vsaka greznica, če je prav
zgrajena je troprekatna in sigurno del čiščenja že napravi. Po tehničnem tolmačenju
približno 40% čiščenja dosegajo greznice. Če vzamemo tak faktor, to ni več kot je tu
05283, fiksni del ki je, je 0317, se tukaj zmanjšuje. Ko bodo pričeli to izračunavati,
pričakujejo, da bodo ljudje povedali , kaj imajo. Kdo ima greznice, kdo nima, in bodo
morali to vse pregledati. Tudi to, kar je bilo opozorjeno, kaj je fiksni del, kaj je
variabilni del… mi smo tukaj šli, da ne bi nekdo rekel, da smo zavajali… Smo šli z
večjo porabo, z 12 kubiki, ker povprečje je manjše. V povprečju v Občini RenčeVogrsko je 10,8 na posamezno družino. Odstopa od občine do občine, največjo
porabo imajo v občini Brda. In to je prihodek občine. Namenski nazaj prihodek, za
kanalizacijo za izboljšanje in obnavljanje sistema, v okolju in prostoru.
Marko Švara vpraša ali drži, da če se bo obnavljalo hišo, da bo potem treba urediti malo
čistilno napravo, če imajo sedaj greznico. Vpraša tudi glede cene storitev greznic. Zanima
ga kam gre ta prihodek na komunalo ali na njih. Zanima ga tudi primerjava mesečnih
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stroškov, ki na primeru 4-članske družine recimo, pa tudi pravne osebe, če imajo malo
čistilno napravo, skupno čistilno napravo ali propustno oz. nepropustno greznico. Da bi
ugotovili obremenitev uporabnika. Župana vpraša, če lahko pričakuje v prihodnosti
sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav s strani občine ter subvencijo za kakšno
odvajanje odpadne vode.
Miran Lovrič pove, da je razlika pri pretočni ali nepretočni greznici v taksi. Pomeni,
odvisno koliko, kakšna je dosežena stopnja čiščenja. Reče, da je 0528, toliko, da bi
direktno spuščali, potem pa od stopnje čiščenja čistilne naprave se taksa spreminja.
Pri novem pomeni, če bodo gradili novo hišo, ali če kdo gradi novo hišo, mora pa v
skladu z Uredbo čistilna naprava delovati. Za nazaj jih ne zanima, za naprej pa vsaka
novogradnja, čistilna naprava mora delovati v skladu z zakonodajo. Opozori, da
rekonstrukcija je tam, kjer je potrebno gradbeno dovoljenje.
Župan odgovori na vprašanje ali bodo razpisan subvencije za male čistilne naprave.
Pove, da je to stvar občinskega proračuna. Verjetno bo to šele drugo leto, ker letos
teh sredstev ni v proračunu. Predlaga, da svetniki dajo kakšne predloge, da se
pripravijo za jesenski del, ko bodo pripravljali proračun za naslednje leto, da se
odločijo, koliko bodo denarja namenili tej subvenciji. Sigurno je pa prav, da imajo prej
program komunalnega opremljanja vseh stavbnih zemljišč, da vedo, kje bo možno se
priključit na javno kanalizacijo in kje ne. To bodo, nekje do konca leta vedeli in potem
se bodo lahko odločili, koliko denarja bodo namenili za subvencijo malih čistilnih
naprav.
Nedeljko Gregorič direktorja vpraša, glede analize, ki so jo naredili. Zanima ga, kako bodo to
zmogli opravljati. Ali so za to opremljeni ali bodo koristili kakšne podizvajalce. Predvsem
zaradi konfiguracije terena.
Miran Lovrič pove, da bodo opremljeni, imeli bodo 4 kamione in 1 traktor, pomeni, da
so ekipa. 2 kamiona že delata, traktor je prišel in 2 kamiona prideta nekje septembra.
Že nekaj časa izbirajo šoferje, saj nekaj jih je tudi iz Občine Renče-Vogrsko. Hočejo
izbrati profil takih ljudi, ki jim ni težko delati s kanalizacijo. In dejansko imajo nek
občutek za osnovno sredstvo. Imajo kamion, ki že nekaj let dela. Kamion so obnovili,
kar pomeni, da ljudje, ki s tem upravljajo, delajo z vestjo.
Katarina Valič pove, da je številka, kar visoka. Upa, da bo res v treh letih, da bodo prišli na
vrsto vsi. Ljudje, ki bodo dobili domov pošto, ne bodo vsi zadovoljni z zneskom, ki bo na
njem napisan. Med vrsticami je tudi tu neko tiho učenje varčevanja z vodo. Na fin način.
Vpraša, kdaj začne to veljati.
Župan odgovori, da začne veljati s 1. 7. 2017.
Marjan Murovec vpraša, če v tabeli, kjer imajo okoljsko dajatev za 12 kubikov, kot nova cena
vrednosti 6,34 to pomeni, da je to 100% odvažanje greznične vsebine, to so vsi trije prekati,
ali če sta dva, kakršnakoli, greznica kot celota, pri čemer se je taksa za neočiščeno greznico.
Sama greznica že 40% očisti samo vodo ker je pač troprekatna. Se pravi, ta faktor že po
defaultu, če je večprekatna, je ta s faktorjem 0,6 oz. 37% nižja vrednost. Se pravi, če so
greznice večprekatne, ta nova vrednost ne bo 0.52 ampak 0.37. Krat število kubikov vode in
to na mesec.
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Miran Lovrič pove, da če ima pa kdo čistilno napravo, obstajajo čistilne naprave, ki
čistijo tudi 90%. Takrat bo 0,05. Vse se znižuje, od stopnje čiščenja. Tudi to so v
skladu z Uredbo obvezni, bodo obvezni, pregledi teh greznic. Misli, da je vizualni bolj
pregled s kontrolo. Če bi teklo črno ven iz greznice, sigurno greznica takrat ne dela in
ni bila očiščena. Zakonodajalec je predpisal izredno strogo, ni pa razmišljal o tem, da
bi rabil še ene tri doktorje znanosti, da bi naredili analize.
Župan da na glasovanje sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Sklep je sprejet.

Ad 7.

Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 21. 3. 2017,
potrditev zapisnika 11. dopisne seje z dne 20. 4. 2017,
potrditev zapisnika 12. dopisne seje z dne 8. 5. 2017,
potrditev zapisnika 13. dopisne seje z dne 15. 5. 2017

Župan da zapisnik 17. redne seje z dne 21. 3. 2017 v obravnavo.
Marjan Murovec pove, da je napaka v zapisniku, ker je zapisan pod odsotnimi, sicer je pa
tudi razpravljavec.
Župan pove, da na naslednji strani zapisnika piše, da je zamudil.
Marjan Murovec se opraviči, ker ni bil pozoren na to, da je zamudil. Pove še, da je na strani
9, kjer piše proračun je investicijsko naravnan, vendar le v objekte, ki se gradijo povečini nad
ne kvoto 0,0 napaka, ker piše kvoto in ne koto. Prosi, da se to popravi.
Župan da zapisnik s popravki na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Zapisnik 17. redne seje je potrjen

Župan da zapisnik 11. dopisne seje v obravnavo in na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Zapisnik 11. dopisne seje je potrjen.
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Župan da zapisnik 12. dopisne seje v obravnavo in na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 13
PROTI 1
Zapisnik 12. dopisne seje je potrjen

Župan da zapisnik 13. dopisne seje v obravnavo in na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 13
PROTI 0
Zapisnik 13. dopisne seje je potrjen

Ad 8.
Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov
prejšnje seje
Župan Aleš Bucik pove, da se je v obdobju od zadnje redne seje, ki je bila 21. 3. do
današnjega dne zgodilo veliko dogodkov, in sicer prav na vseh področjih. Na področju okolja
in prostora so se dogajala izgradnja in dokončanja parkirišča in igrišča pri OŠ Vogrsko. V
avgustu je sledila še preplastitev z asfaltom celotnega igrišča. Izvajajo se redna dela na
javnih poteh in cestah. Izvedla se je prva košnja po občinskih cestah. Izvedeno je bilo več
manjših popravil cest in meteorne kanalizacije. Pričela so se dela na objektu Zdravstveni
dom v Renčah. Objekt je porušen, končno rušenje stavbe KS in izkopi za temelje so
izvedeni, pomožni objekti pa se bodo odstranjevali kasneje. Na področju družbenih
dejavnosti je bilo veliko prireditev.
22. marca je Območno združenje Veteranov vojne za Slovenijo Veteran Nova Gorica pri
vogrski šoli organiziralo spominsko svečanost ob 26. obletnici mobilizacijsko - taktične vaje
Premik 91, ki se je začela prav na Vogrskem. Ob tej priložnosti je območno združenje
podelilo KS Vogrsko spominsko plaketo za prispevek, prizadevnost in zasluge pri
uresničevanju vloge in pomena združenja Veteranov vojne za Slovenijo v družbi.
V Godbeniški šoli Vogrsko se že od pomladi veselijo velikih uspehov. Učenec godbeniške
šole Vogrsko in član pihalnega orkestra Vogrsko Liam Baša Marc je na regijskem
tekmovanju Mladih glasbenikov Primorske pod mentorstvom Nejca Kovačiča, v kategoriji
Evfoni 18 osvojil zlato priznanje. Liam je potem na 26. državnem tekmovanju mladih
glasbenikov Emsig 2017 osvojil tudi srebrno priznanje. Na aprilskem mednarodnem
tekmovanju Svirel 2017 pa so si zlato priigrali Liam, Elizabeta Šeina in na kontrabasu Jakob
Maj Šeina na tolkalih. Ob čestitkah več kot odličnim rezultatom pove še, da bo konca junija
potekal vpis v Godbeniško šolo na Vogrskem. Vsi podatki o vpisu so navedeni v zadnji
številki Občinskega glasila.
26. marca je krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Bukovica organizirala
proslavo ob 75. obletnici ustanovitve osvobodilne fronte v Bukovici.
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1. aprila je društvo Kultura Renče v Renčah organiziralo že 8. šalamijado, na kateri se je
pomerilo kar 26. izdelovalcev šalamov.
Ob občinskem prazniku so bile izvedene naslednje prireditve: tradicionalna revija pevskih
zborov občine; tradicionalna 11. škuljada; postavitev razstave otrok naših vrtcev na temo
štirje letni časi; deveto jurjevanje in blagoslov konjenikov v Bukovici; tradicionalni pohod na
Trstelj; otvoritev nove sezone Lakeness s kresovanjem.
Sredi maja je Moški pevski zbor Lijak 1883 Vogrsko organiziral tradicionalni Gotardov
koncert na dvorcu Vogrsko.
20. maja so v Renčah organizirali pomembno slovesnost ob 40. obletnici pobratenja med
Renčami in Štarancanom, na kateri so se s ponovnimi podpisi listino o pobratenju, potrdili
nadaljnje povezovanje in sodelovanje med obema krajema ter predstavili dvojezično
publikacijo Radivoja Pahorja z naslovom 'Ozrenj je tiho ječal v bolečini'.
V istem tednu so se učenci obeh osnovnih šol družili v Goriških opekarnah in se v zanimivem
naravoslovnem dnevu naučili mnogo zanimivega iz opekarske tradicije. Pove še, da je bil
podpis listine o pobratenju tudi v Štarancanu v aprilu leta 2017.
Pihalni orkester Vogrsko praznuje letos 85. obletnico delovanja. V obeležitev te pomembne
obletnice je 3. junija na območju celotne občine z gosti izvedel zelo zanimiv godbeniški
festival, ki ga je zvečer v sodelovanju z društvom Mladi Renče-Vogrsko zaključil z odličnim
koncertom ob Lekenessu.
Prejšnji vikend je Civilna zaščita v sodelovanju z konjeniškim in gasilskim društvom, športnim
društvom Škulja ter seveda z učiteljicami naše šole zelo uspešno organizirala tabor
preživetja na Kremancah, ki se ga je udeležilo nekaj manj kot 70 učencev OŠ LBB Renče.
Ravno tako je prejšnji teden Nogometni klub Renče organiziral zanimivo športno prireditev,
dnevi nogometa v Renčah. Dogodek je v petek popestrila revijalna tekma med veterani kluba
in ekipo predstavnikov občine. Rezultat je bil neodločen.
V petek se je spomladanski del glasbenih večerov v Bukovici zaključil s koncertom, ki ga je
na Lakenessu izvedla italijanska glasbena skupina 'The 1000's street orchestra'. ravno tako v
petek so imeli devetošolci šole Renče v večnamenskem kletnem prostoru valeto. Govori se,
da je bila izvrstno organizirana. V soboto je ŠD Škulja pod viaduktom na Vogrskem, izvedlo
tradicionalno, že 14. Vogrinsko škuljado v metanju kamna, ki se ga je tudi udeležilo več ekip
iz Hrvaške.
Svetnike obvesti še, da bo priredil slavnostni sprejem za najboljše učence, devetošolce
občine Renče-Vogrsko, katerega se bo udeležilo predvidoma 10 najboljših učencev.
Vabi jih tudi, da se v čim večjem številu udeležijo dviga zastave pred Kulturnim domom v
Bukovici. Slovesnost bo v petek, 23. junija ob šestih zvečer. Zastavo bodo dvigovali najboljši
učenci, ki jih bo določila šola v Renčah.
Pove, da se je na zbiranju ponudb prodalo zemljišče v Bukovici, in sicer zemljišče pri Vijolici
oz. Blaškotovih. Prodano je bilo za 11.000 EUR plus DDV. Občina je kupila del hiše od
Peternelovih ob Lakenessu. Pove še, da ni bilo sreče z nakupom jezera. Na tej dražbi so bili
trije dražitelji. To jezero se je v izvršbi prodajalo že lansko leto za 54.000. Na prvi dražbi ni
bilo nobenega, letos pa je bila izklicna cena 37.000. Ti trije dražitelji pa so pripeljali ceno na
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malo manj kot 100.000, se pa ne ve, kdo je dejansko kupil, ker je bil kupec nepremičninska
agencija iz Grosuplja. Vendar to nič ne ovira naš projekt ob samem jezeru in projekt
Oskrbovalnega centra. Jutri bo sestanek z ljudmi z Zmajne. Občina želi odkupiti pot na
Zmajno.
V mesecu maju je bil opravljen delovni obisk službe za lokalno samoupravo, ki je pregledala
občinske predpise, organiziranost občinske uprave, razmerja med organi v občini,
sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov ter zagotavljanje informacij javnega značaja.
Sestanek je bil uspešno opravljen.
Nova direktorica Primorskega tehnološkega parka je gospa Tanja Kožuh – ki je to funkcijo
opravljala tudi do sedaj.
Pred 14 dnevi je bilo tudi srečanje občinskih uprav občin, ki imamo skupno medobčinsko
upravo. To je občina Vipava, Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Šempeter in tudi naše
občinske uprave. Organizator je bila Mirenska občina in rekli so, da je bilo zelo lepo.
Na začetku maja se je zaključil razpis za sofinanciranje investicij v osnovni kmetijski
dejavnosti, dodelitev državne pomoči po skupinskih izjemah. Na razpis so se prijavili 4
pridelovalci, skupna vrednost investicij, ki so jih prijavili, je znašala 28.000,00 €, razpisanih
pa je bilo 6.500,00 €.
Začelo se je z ustanavljanjem skupnega Javnega zavoda za turizem. Lansko leto jeseni se
občinski svet ni odločil za pristop k temu zavodu predvsem zaradi tega, ker je bil način
financiranja predlagan na način, ki ni ustrezal. Želeli so vse skupne stroške podeliti na število
občin, kar bi za nas predstavljalo zelo velik strošek. Stvari počasi dozorevajo in zgleda, da
bomo vseeno s temi občinami, vsaj z večino, ustanovili skupni zavod. Seveda je to stvar
občinskega sveta, vendar moramo pripraviti podlago za delitev stroškov na osnovi javne
porabe in na osnovi števila prebivalcev. To je že ključ, ki je za nas bolj sprejemljiv.
Veliko je pogovorov o oskrbovalnem centru. Res je, da nekatere vsebine, ko postanejo
javne, se pojavijo tudi investitorji, ki lahko nagajajo, zato je tudi izpeljava projektov, kjer so
udeležene občine, toliko bolj težka. Vendar se pojavlja veliko investitorjev, ki želijo pristopiti k
projektu oskrbovalnega centra. Naslednji razgovor na to temo bo v petek. Nato se bo projekt
predstavilo javnosti. Vesel je, da se tudi gospodarstvo v občini oživlja.
Pove, da so tudi novi lastniki Mizarja v stečaju. Tudi ta zemljišča so bila prodana. Gre za
14.000 m2, del teh zemljišč je kupil Polident. Računa, da bo gospodarstvo v občini doživelo
nov zagon.
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 17. REDNE SEJE
 Občinski svet je potrdil zapisnik 16. redne seje z dne 23. 2. 2017. Zapisnik je
objavljen na spletni strani.
 Občinski svet je sprejel:
 Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2017
 Letni program športa za leto 2017
 Letni program tehnične kulture za leto 2017
 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
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Merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v Občini
Renče-Vogrsko
 Merila za vrednotenje programov in projektov na področju programov za
mladino v okviru projekta »Lakeness - poletje v Bukowci«
Vsi akti razen sklepa so bili objavljeni v Uradnih objavah v občinskem glasilu št.
2/2017 z dne 27. 3. 2017.
Sklep pa je bil vročen imenovanim in zavodu.
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 11. DOPISNE SEJE
 Občinski svet je sprejel Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2017. Sklep je
bil objavljen v Uradnih objavah v občinskem glasilu št. 4/2017 z dne 25. 4. 2017.
Sklep je bil vročen vsem dobitnikom priznanj, ki so priznanja prejeli na slavnostni
seji dne 25. 4. 2017.
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 12. DOPISNE SEJE
 Občinski svet je sprejel Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017 – 1.
dopolnitev.
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 13. DOPISNE SEJE
 Občinski svet je sprejel sklep o imenovanju predstavnika v svet zavoda Javni
zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica. Sklep je
bil vročen zavodu in imenovanemu.

Ad 9.

Vprašanja in pobude svetnikov

 Nedeljko Gregorič pove, da bi mogoče le bilo smiselno omeniti obisk Židana, ki je bil v
okviru naše občine in problematike Biljenskih gričev in Vogrščka.
Župan odgovori, da je bilo dogodkov veliko, ne samo to, kar je povedal. Predvsem se
veliko dogovarjajo z ostalimi župani, ker imamo veliko skupnih projektov na področju
bivše občine Nova Gorica. Svet regije imamo, običajno se rotiramo po vseh občinah, že
dvakrat smo ga imeli v naši občini, predvsem zaradi tega, ker je problematika namakanja
Biljenskih gričev ena največjih problematik kmetijstva na tem področju. Res je, da je na
vseh teh srečanjih tudi minister za kmetijstvo, minister Židan, predvsem zaradi tega, ker
želijo oddati največji vinograd, ki ga imamo v Sloveniji v enem kosu, to je Biljenski griči,
gre za 250 ha površin, kjer je nekaj čez 50 solastnikov. To je največja težava. Vendar želi
Ministrstvo za kmetijstvo temu priti do konca, in to sramoto, ki se dogaja v neposredni
bližini, spraviti v funkcijo, da bo to delovalo. Kmetijstvo je sigurno ena izmed
perspektivnih panog v sedanjem času, velik je interes, tako Bricev kot Zgornjevipavcev
za te vinograde. Potrebno pa je pripraviti pravno podlago, da lahko sploh to naredijo, ker
je solastništvo največji problem od vsega. Tako da se res zelo trudijo. Veliko solastnikov
je mrtvih, nepoznanih, izseljenih po vsem svetu…. Ampak, želja je velika in verjame, da
se bo našla tudi rešitev za Biljenske griče.
Drugi problem, ki ga obravnava Svet regije, je tudi sam Vogršček, zajetje. Trdijo da
pušča, da ga je potrebno sanirati. Pušča že, odkar je občina. Eden prvih obiskov ministra
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za okolje in prostor je bil prav v naši občini in to je bilo že januarja 2007. 10 let že pušča.
Govorijo, da bodo to popravili, pa še niso nič… in ne pušča in je vse v redu. Tako da, tudi
tu mora Ministrstvo za okolje in prostor in Kmetijstvo, ki dejansko upravlja z Vogrščkom,
povedati, kaj želijo in tudi podati rešitev. Občine smo izrazile interes, da bi prevzele
namakalni sistem, vendar pod pogoji, da je urejeno tako lastništvo kot tudi, da je
namakalni sistem v primerni kondiciji, kar pomeni, da ga je potrebno posodobiti. In tu so
potem znova pravni zapleti – kdo lahko kandidira za sredstva, kdo lahko dobi denar in
tako naprej. Tudi tukaj je nekaj težav in ministrstvo mora urediti pravno podlago, da se
lahko ta problem tudi reši.
 Albinca Pisk pove, da ima dve vprašanji. Krajani so že takoj drugi dan izvedeli, da občina
ni uspela odkupiti jezera. Kaj bo zdaj z mladimi? Bodo pregnani spet na sredo Bukovice?
Župan pove, da parcela na kateri je jezero zavzema približno jezero kot tako, vodno
površino in zahodni del, tisti močvirnati del proti Mizarju, proti potoku. Tako da sam tisti
bifejček, ki je od mladih, razen morebiti od kakšnega kvadratnega metra, je vse na
občinski zemlji. Občinsko je tudi vse do tistega malega jezera, ki je za velikim jezerom.
Mladi ostajajo tam in to ne more nič vplivati in na program od mladih niti na program
oskrbovalnega centra. Sicer bi bilo lepo, da bi jezero imela občina in bi uredili krožno pot
okoli jezera, ampak…
 Albinca Pisk sprašuje, kako je možno, da je na začetku Bukovce ob vstopu v našo
občino, zraslo odlagališče starih gradbenih strojev? Morda je to celo trgovina starih
rabljenih strojev? Glede na OPN, je tam zazidalno zemljišče za posamezne stanovanjske
zgradbe. Kaj občina in KS nimata nobene besede, da bi se tam tista zadeva odstranila?
Kapljica olja, pravijo, rabi tisoč litrov vode, da se razredči… In pa strašno grdo je videti.
Župan pove, da bi človek pričakoval, če imamo inšpekcijske službe iz skupne občinske
uprave, da bi kakšen tam kaj naredil. Pove, da se bo naredilo prijavo, da se bo to uredilo.
Ker je res nesprejemljivo, kar je tam na koncu. Tisto zemljišče je pa po OPN stavbno za
stanovanjsko gradnjo.
 Borut Zorn želi podati nekaj informacij glede KS Renče. Pove, da so v aprilu mesecu
preselili vse iz stare stavbe KS. To so počeli svetniki KS, Društvo upokojencev, nekateri
zvesti posamezniki, ki radi pridejo na pomoč… K prvi delovni akciji so pristopili tudi člani
Prostovoljnega gasilskega društva. Vse smo preselili, veliko opreme so fantje tudi iz
same stavbe tudi demontirali in jo bodo uporabili v nadaljnjih prostorih, kjer jo bodo
potrebovali. Sredi Renč je zasijala ena velika luknja. Zraven te rušitve se je vsaki dan
zbiralo kar nekaj krajanov in to opazovalo. Skoraj vsi so sprva bili malo skeptični, ko so
začeli to gledati in so videli, v kakšni situaciji je sama stavba bila, pa so rekli, da je res
prava odločitev, da se ta stavba podre in se naredi novogradnja. Ker bi bila res velika
škoda, da bi se tako stavbo, v stanju kot je bila, saniralo. Pove, da so se vsa društva, ki
so bila prej v stavbi KS, preselila. Da so na novi lokaciji, da so se lepo udomačila in lepo
delajo naprej vse svoje programe, da ni nobenih problemov. Začela se je že gradnja.
Upa, da se bo držalo vseh planskih terminov in da bo do konca leta stavba pod streho.
Apelira še naj se naredi tudi peš koridor od banke pa do prehoda pri vrtcu, in naj se
označi z belo črto, kot je to že bilo dogovorjeno. Kljub temu, da bodo sedaj počitnice,
meni, da je ta koridor za pešce potreben, da ne bo prihajalo do kakšnih neljubih
dogodkov. Bankomat, ki je bil prej na stavbi KS, se je preselil na banko. Dobil je nekaj
opozoril, da bi se moralo kaj narediti tudi za varnost in da bi se mogoče na ta pločnik
namestila dva droga z eno verigo, da nisi direktno na cestišču.
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 Radovan Rusjan pove, da je bil pred to sejo občinskega sveta v stiku s predstavnikom
Elesa, kar se tiče daljnovoda, predvsem kar se tiče križišča pri Nadi v Renčah. Zaznal je,
da so pripravljeni pristopiti k tej skupni sanaciji križišča.
 Aldo Mozetič pove, da se želi dotakniti problematike zaraščenosti poti in pločnikov ob
poteh. V tem smislu je bil objavljen tudi članek v našem občinskem glasilu, ki je lepo
nazorno prikazal in tudi s skicami opredelil, kako je potrebno te reči urediti. Kar govori,
govori za problematiko okolja, kjer živi. Prepričan pa je, da se ta problematika nanaša na
celotno občino. Ta članek se je nekaterih prijel in so k temu pristopili in zadevo uredili.
Nekateri pa tega niso videli ali nočejo ali se izogibajo, ker je le potrebno vložiti nekaj
truda, dela, zgubiti nekaj ur ali celo nekaj dni, da se stvari uredijo. Zato daje pobudo, da
se ta članek ponovno objavi in tudi opredeli v njem, da v primeru neurejenosti teh zadev,
bo postopala občinska redarska služba in poskušala po tej poti zadevo urediti.
 Vanda Ožbot pove, da je lani v jeseni dala predlog, da se uredi preglednost križišča z
Volčje Drage na Vogrsko oz. obratno. Če greš v smeri Prvačine se moraš zapeljati čez
črto, označeno na križišču, kjer se ustaviš, zaradi preglednosti tiste žive meje. Zdaj je en
gospod dodal še gor en del lesene ograje in tisti del, ki je proti cesti R1-204, je še vedno
zaraščen. Sprašuje ali je bil posredovan odgovor s strani Direkcije za tisto ogledalo ali
ne?
Erik Lasič pove, da je občina na Direkcijo, ki je upravljalec državnih cest, podala predlog
za postavitev ogledala na uvozu s ceste Vogrsko na križišču za Volčjo Drago. Se pravi v
smeri Prvačine, ker je ta otežena z živo mejo in lesenim plotom. Odgovor Direkcije je bil,
da je leseni plot postavljen nelegalno, brez soglasja. V teh primerih je potrebna
odstranitev, sama Direkcija pa ni ukrepala. Ni se obrnila na lastnika tega plota oz. na
tistega, ki ga je postavil, ampak je žogico obrnila na nas. Tako da bo morala pač občina
pozvati lastnika na odstranitev in izboljšanje preglednosti.
 Vanda Ožbot pove, da je bil pred časom objavljen članek v Primorskih novicah glede
trase plinovoda Ajdovščina – Šempeter - Italija. 16. 11. 2012 je bila javno obravnava
trase plinovoda na občini, na kateri je bila prisotna tudi sama in še 7 občanov s cele
občine ter predstavnica Občine Renče-Vogrsko, ga. Nataša Gorkič Barle. In ona ni imela
nobene pripombe, občina ni imela nobene pripombe. Zdaj je čitala to v Primorskih
novicah. Ma, kaj se gremo, sprašuje? Oziroma, kaj bo občina naredila na predlog
obravnavane trase? 5 let po obravnavi javni?
Župan pove, da je to problematiko sam izpostavil na svetu regije. Dela se državni
prostorski načrt, bil je posvetovalni sestanek v Ljubljani. Pove, da glede trase imajo
občine zelo različne poglede. Ajdovščine ne moti nič, če je tako, kakor je. Šempetra ne
moti nič, če je tako, kakor je. Novo Gorico moti en del v Dornberku, nas moti celotna
trasa. Pa večkrat smo urgirali, dali pripombe… Kakšen bo pa izplen, se bo pa videlo.
Nataša Gorkič Barle pove, da je na sami javni obravnavi Državnega prostorskega načrta
za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 dejansko bila
prisotna in ni dala nobene pripombe, ker občina to stori pisno.
 Marjan Murovec da pisno pobudo:
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Župan pove, da ne ve kaj naj odgovori… Očitno si Murovec Marjan želi, da se to
ponavlja, ponavlja, ponavlja. Da to govorimo, govorimo, govorimo. Občina je prevzela
pogodbo od svoje matične občine. Če misli, da je karkoli narobe, naj ukrene ustrezne
postopke. Pove, da je občina in on sam imel v 10 letih 17 anonimnih prijav. Ne ve se, kdo
jih je napisal. Na protikorupcijsko komisijo, na policijo, itd. Župan in občinska uprava se je
letos celo pomlad ukvarjala z brskanjem dokumentov, po arhivih… Praktično za vsako
križišče, ki smo ga izvedli v teh 10 letih, je bila anonimna prijava. Ko pogledamo vsebino
prijave, kaže na neznane prijavitelje iz liste za našo občino. Pove, da je tega že malo
naveličan. Pozove anonimneže naj, če mislijo, da je karkoli narobe, naredijo to s prijavo,
podpisom, imenom, priimkom. Teh anonimnih prijav je veliko. Pozna zelo veliko ljudi v
Sloveniji, predvsem zaradi tega, ker je že zelo dolgo časa na svetu in je opravljal zelo
veliko javnih funkcij. Meni, da se za te prijave, ki jih pišejo v nedogled in jih ponavljajo,
porabi zelo veliko časa. Če bi se ta čas porabil za kaj konstruktivnega, za izboljšati neko
življenje v občini; za izboljšat nekaj, kar bi imeli korist vsi občani, bi bilo to zelo dobro. Še
enkrat pove, da je zelo vesel, da je leta 1993, ko je bila občina in država brez denarja, da
je prevzel objekt Dvorec Vogrsko v prenovo. Ta dvorec je bil že 89. leta oddan v najem,
takrat še ni bilo Slovenije. Bila je še stara občina Nova Gorica, ki ni imela denarja v
sklopu Jugoslavije, da so našli enega zasebnika, ki je to pogodbo za 50 let najema
prevzel, da se je trudil 10-15 let to vzdrževati, pa ni uspel nič. V državi Sloveniji spet ni
bilo denarja; da je v Sloveniji občina Nova Gorica znova dala razpis in iskala investitorja,
da jih je bilo pet prijavljenih, in da je eden izmed tistih petih prijavljenih bil tudi sam. Zelo
zanimivo je, da med temi kandidati pred 25 leti, da je bil tudi en občinski svetnik, ki ni več
v sestavi sedanjega občinskega sveta, in da do zdaj z njegovih ust ni slišal nobene slabe
besede. Da pa Marjan Murovec non-stop sprašuje ali je veljavna pogodba. Najemna
pogodba, ki jo ima Dvorec Vogrsko z občino Nova Gorica in sedaj občino RenčeVogrsko, je veljavna. In če kakšen misli, da ni veljavna, naj se v to obregne, naj sproži
postopek tak, kot misli, da je prav. Sam kot župan v tem trenutku, če ne naredi nič, naredi
najmanj narobe; če naredi kaj, bo verjetno narobe. Sam do nadaljnjega ne bom prevzel
nobenih ukrepov. Če kdo misli, da je karkoli nepravno, so tu institucije. Če pa kdo želi, je
že zadnjič povedal, če pa kdo želi prevzeti pogodbo, pridite k lastniku, in sam je
prepričan, da vam to pod istimi pogoji takoj da! Takoj vam to pogodbo odstopi! Pridite,
tisti ki ste nevoščljivi in fovšljivi, pridite k lastniku, najemniku, in vam to pogodbo
garantirano isti dan odstopi. Samo dajte denar, ki ga je vložil noter. In ne boste imeli
nobenih težav.
Nataša Gorkič Barle pove, da glede na to, da je pobuda pisna, bo pisni tudi odgovor.
 Franko Pregelj obvesti občinski svet in občinsko upravo, da se je udeležil dveh sestankov
na Svetu staršev. In sicer na njihovo povabilo, da obrazloži varne šolske poti. Na prvi seji
jim je predstavil delo Sosveta za varnost občanov in pa kaj se je v občini delalo in kaj se
dela. Skušal je odgovoriti na vsa vprašanja, ki so mu bila zastavljena. Misli, da je nanje
uspešno in razumljivo odgovoril. Pogovarjali so se odkrito, skušal jim je odgovoriti na
razumljiv način. Občinski upravi preda zapisnik iz opisane seje.
 Marko Švara pove, da se njegova pobuda nanaša na problematiko mladih. Meni, da je to
zelo pomembna tema, kateri se mogoče tudi v občini premalo posveča. V času
gospodarske krize so mladi ena najbolj ranljivih skupin. Zaradi napačne vladne politike se
veliko mladih odloča za tujino, vsako leto se izseli več kot 1.500 mladih. Velik problem je
brezposelnost in nestalna oblika zaposlovanja, kar prinese finančno odvisnost na starše.
Pomembno vlogo pri tem pa imajo tudi lokalne skupnosti, ki so mladim najbliže. Občina
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jim lahko pomaga tako, da mladim ponudijo spodbudno okolje za njihov razvoj. Certifikat
'Mladim prijazna občina' se podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija na
podlagi razpisa prepozna kot mladim prijazne, ker so v minulih dveh letih uspešno izvajali
ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik. Torej, ta naziv prejmejo občine, ki izvajajo
ukrepe na področjih izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja,
participacije. V naši okolici imajo ta naziv občine Ajdovščina, Idrija ter Sežana, v Sloveniji
je do sedaj teh občin že 24. Ponujajo pomoč ob prvem reševanju stanovanjskega
vprašanja, občina plača obresti in stroške kredita, nižjo obrestno mero v sodelovanju z
banko; sofinancira nakup in gradnjo malih čistilnih naprav, cenejših gradbenih parcel;
oprostitev komunalnega prispevka in tako dalje. Občina Renče-Vogrsko se lahko pohvali
z visoko denarno pomočjo ob rojstvu otroka, ki je med najvišjimi, 500 eur. Zanima ga, kaj
namerava občinska uprava oz. župan storiti do konca mandata, da bodo mladi ostali v
občini?
Župan pove, da je želja narediti čim več, kar je možno. Odloča pa občinski svet – ali bo
sprejel neke ukrepe oz. delil določena sredstva, za to, da bo občina še bolj prijazna kot
je. Občina Renče-Vogrsko je ena redkih občin, vsaj na Goriškem, ki ji število prebivalcev
raste. Glede na statistiko je sedaj 3% več prebivalcev kot ob ustanovitvi občine. Verjetno
je bila ta dosedanja politika relativno ugodna do mladih. Občinska uprava je želela
kandidirati na ta razpis, vendar je bilo ugotovljeno, da da pri reševanju stanovanjskih
problemov za mlade, ni dovolj aktivnosti. Če se želi narediti stanovanjski sklad, je
potreben denar. Stanovanjski sklad v Novi Gorici je tako ali tako problematičen predvsem
zaradi tega, ker zakonsko mora imeti minimalno 20 milijonov kapitala, in ga nima. Občina
bi se kvečjemu lahko temu skladu pridružila, vendar so ob delitveni bilanci vse občine
izšle iz tega sklada in so prevzela stanovanja iz tega sklada. Tudi občina Renče-Vogrsko
je prevzela stanovanja na njenem območju, vendar je šlo za objekte, ki so še danes v
izredno slabem stanju. Na tem področju smo res bolj šibki, se pa trudimo na ostalih
področjih, da bi bili dobri in prijazni za mlade. Ljudi se skuša zadrževati s tem, da je zelo
nizek komunalni prispevek. Če v Novi Gorici stane komunalni prispevek za 200 m2 veliko
hišo 15.000, je pri nas 5.000. Tudi to je ena vrsta stimulacije.

Župan odredi odmor od 18.10 do 18.20 ure.

Ad 10.
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko –
druga obravnava
Nataša Gorkič Barle pove, da se odlok, ki so ga prejeli za drugo branje, v bistvu od tistega v
prvem branju ne razlikuje bistveno. V času, ko je bil ta odlok v prvi obravnavi, se je doreklo,
da je želja po sklenitvi t.i. javno-javnega partnerstva, kar pomeni, da se ne bo iskalo izvajalca
javne službe z razpisom, ampak da se bo v odloku direktno določilo, kdo bo izvajalec te
gospodarske javne službe. Zato je sedaj predlog odloka v katerem je koncesionar že
določen. Javno-javno partnerstvo je namreč način, ko se podeli koncesijo direktno nekomu,
ki je prav tako v javni lasti. V našem primeru je to Ceroz oz. odlagališče v Hrastniku, in
dejansko je bil med prvim in drugim branjem sklenjen dogovor med občino ŠempeterVrtojba, Miren-Kostanjevica, Brda, Kanal in Renče-Vogrsko. Dorečeno je bilo, da naj v imenu
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vseh, občina Šempeter povpraša vseh pet odlagališč, ki so v javni lasti, naj povpraša za
ponudbe in tako je bilo pridobljenih pet ponudb, od katerih je bila najugodnejša ponudba
odlagališča v Hrastniku. Zato se sedaj v sprejem predlaga odlok v katerem je določeno, da
se koncesija podeli temu odlagališču. Seveda po tem odloku sledi tudi pogodba in vsa
dokumentacija, ki je potrebna. Torej, v odloku je sedaj določeno odlagališče v Hrastniku.
Nekatere določbe, ki se na to nanašajo, so spremenjene. Na primer, ni več določbe, katero
pravo naj se uporablja, ker je pač z določitvijo, kdo bo to opravljal, to že jasno. Tako da, od
prvega do drugega branja je prišlo do nekaterih redakcijskih sprememb. Sta pa noter tudi
dve spremembi vsebinske narave, in sicer tisti dve spremembi, o katerih je bilo govora že v
prvem branju. In sicer, naj se t.i. prekladalna rampa in pa prevoz odpadkov do odlagališča,
naj se uredi s prvo gospodarstvo javno službo, torej z gospodarsko javno službo zbiranja
odpadkov.
Jožef Hvalica, predsednik odbora za okolje in prostor pove, da je odbor obravnaval odlok
gospodarske javne službe o obdelovanju in odlaganju odpadkov. V odloku je že definiran
izvajalec, ki se mu podeljuje koncesijo za odlaganje in obdelavo odpadkov za 20 let.
Dosežena je bila baje najnižja cena na trgu. Odbor je bil soglasnega mnenja, da je odlok
primeren za nadaljnje branje.
Marjo Rutar, predsednik odbora za gospodarstvo in proračun pove, da je odbor to
obravnaval po skrajšanem postopku, glede na to, da je bilo v drugem branju, ker so že na
13. seji to obravnavali kot prvo branje. Takrat tudi pripomb ni bilo, rekli so, da je vsebina
popolnoma enaka s to spremembo, ki je bila tudi nam predstavljena, da gremo v javno-javno
partnerstvo. Ni bilo razloga, da bi lahko karkoli še lahko spreminjali. Tako da je odbor
soglasno sprejel sklep, da se odlok podpre.
Boris Čoha, predsednik Statutarno pravne komisije pove, da je komisija obravnavala
navedeni odlok. S strani strokovne sodelavke so bili seznanjeni s spremembami glede na
prejšnje branje. Komisija predlaga sprejem odloka v predlaganem besedilu.
Razprave ni bilo.
Župan da odlok na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko je sprejet.

Ad 11.
Sklep o zaključnem računu proračuna Občine RenčeVogrsko za leto 2016
Župan Aleš Bucik prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, in sicer sklep o zaključnem
računu proračuna občine Renče-Vogrsko za leto 2016. Bi za začetek, ker smo to praktično
smo ga obravnavali tudi pri sestavi letnega proračuna, ker izhodišča pri sestavi letošnjega
proračuna je bil, je bila poraba lanskega leta. Zato bi najprej prosil, če poda poročilo.
Stran 21 od 27

Gregor Kobal, predsednik Nadzornega odbora občine Renče-Vogrsko pove, da je po Statutu
Nadzorni odbor pristojen da poda oz. pregleda zaključni račun občine Renče-Vogrsko. To je
Nadzorni odbor storil, oz. to je storila članica Nela Pregelj, in sicer med 29. marcem in 14.
aprilom letos. Gradivo je bilo posredovano, zato bi podal mogoče samo par bistvenih
poudarkov, ki jih je Nadzorni odbor zaznal.
Kar se tiče presežka prihodkov nad odhodki, smo pogledali kar zadnjih 6-7 let in opaziti je,
da že od leta 2011 dalje, skupnost vseh prihodkov ne presega 4 milijonov evrov, kar verjetno
pripisujemo neki vsesplošni gospodarski krizi. Bistvena razlika glede na zadnja leta je pa ta,
da zaključni račun za leto 2016 ne ohranja prihodkov na nivoju preteklih dveh let, ampak jih
bistveno spusti in je nekje primerljiv z letom 2013. Ker tudi realizacija prihodkov neposredno
vpliva na obseg odhodkov, so potem ustrezno sorazmerno manjši tudi odhodki. Zato smo
potem šli pogledat, kako so razporejeni prihodki in odhodki. In je opaziti, da je prihodkov
bistveno odstopanje v primerjavi z letom prej, je za 18% so nižji. Se pravi, prihodki so v
zaključnem računu nižji. Zdaj, celotna razlika izhaja iz manjšega obsega prejetih sredstev iz
države oz. iz EU. V tem sklopu se na koncu izkaže, da je bistveno iz EU. Tako da, iz
pregleda teh zadnjih 6 let je tudi opazno, da če se je v zadnjih nekaj letih, se pravi, v zadnjih
treh je bilo presežek odhodkov nad prihodki, se je v letu 2016 zgodilo prav obratno in imamo
presežek odhodkov nad dohodki primerljivo za vračilo, za višino letnega obroka posojila, kar
je recimo, kar je NO smatral za pozitivno. Če se je, ko so bile investicije v prejšnjih letih,
najelo posojilo, se zdaj zagotovi, da se ohrani vsaj toliko prihodkov, ki se nameni potem za
vračanje tega obroka posojila. Opaziti je tudi, da je zaključni račun za 2016 skoraj
popolnoma usklajen z veljavnim proračunom. Je v bistvu le za 2,5 % manj prihodkov, kot je
bilo planiranih s proračunov. Kar je tudi opaziti je, da med tekočimi prihodki so
najpomembnejši še vedno 67% so davčni prihodki, se pravi dohodnina; pretežni del
nedavčnih prihodkov pa so prihodki od premoženja. Med njimi so še vedno najpomembnejše
koncesijske dajatve, kjer pa je spet zadnjih nekaj let konstantno opaziti padanje. Tako da, kar
sem že omenil, je opaziti, da je bistven primanjkljaj letos v sredstvih iz EU. Posledično so se
potem odhodki znižali. Največ so se znižali investicijski odhodki, skoraj za tisto razliko, ki je
nastala, kar je bilo primanjkljaja iz EU. Če je bilo to iz vidika izkaza, smo na koncu pogledali
še bilanco stanja. Razvidno je iz bilance, da je pretežni del sredstev, skoraj 96%, je
dolgoročnih, kar je po eni strani posledica velikih investicijskih vlaganj v zadnjih letih. Ta
velika vlaganja v zadnjih letih so OŠ Renče, pa KD Bukovica, pločnik v Bukovici pa
pokopališče v Bukovici, vodovodno zajetje Mrzlek… Ne gre pa prezreti kljub vsemu, da je za
bilanco občine največji del dolgoročni del sredstev bil izveden v letih 2010-2011, pač, prišlo
do prepisa knjigovodskih evidenc podjetij, se pravi, vodovodov, v knjige občine in dokončna
uskladitev delitvene bilance.
NO se je vsekakor seznanil z vašim zaključnim računom in z njegovim analitičnim pristopom.
Tako zaključni račun proračuna kot tudi letno poročilo občine Renče-Vogrsko sta sestavljena
v skladu z računovodskimi predpisi in v teh analiziranih poročilih so vse pomembnejše
postavke proračuna in izkaza stanja ter bilance uspeha ustrezno razkrite. Če ima kdo kakšno
vprašanje, sem na voljo.
Marjo Rutar, predsednik odbora za gospodarstvo in proračun pove, da je odbor dal velik
poudarek predvsem na ta splošni del proračuna, kjer so prihodki in odhodki, in manj na ta
drugi del. Poudarek je bil potem dan tudi na investicijah. Prihodkovnega dela niso primerjali
s trendi padanja in naraščanja, ampak samo plansko in dejansko stanje. Torej, prihodki so
bili doseženi v višini 97,5% ali izpad naj bi bil 2,5%. To smo zelo blizu plana prihodkov.
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Zanimiva je tu struktura prihodkov. Glavni vir je tu davčni prihodki, medtem ko ostali prihodki,
nedavčni so tudi en del, ampak ostalo… kapitalski prihodki, prejete donacije, to je skoraj
nepomembna zadeva, manj pomembna. Kapitalski prihodki so toliko pomembni, da tudi, ko
so na drugi strani, pri odhodkih, se pojavljajo nakupi in prodaja raznih zemljišč, da se to
nekje uravnovesi. Potem so pa še transferni prihodki, ki seveda tudi imajo svoj vpliv, vendar
v deležu so manjši, okoli 4%. Vsaj v tem planu ni bilo predvideno kaj več. Vprašanje pa je
bilo pri računu finančnih terjatev in naložb- tu je bilo, smo opazili, da smo dali, planirali 8.864
eur, zaključilo se je z 61% planom. In tu se spomnimo iz prejšnjih sej, ko smo prodali delež
veterinarskega zavoda v Novi Gorici in vas bom še spomnil, da smo takrat rekli, da je to
minimalna spodnja cena 8.864. No, dosežena pa je bila več, kot sem dobil informacije…
Prodalo se je za 10.950, to je pozitivno. V planu je sicer prikazano manj, dobra polovica,
ostali prilivi pa so bili izvedeni v letošnjem letu. To je tisto, kar smo nekako opazili pri
prihodkih. Kar se tiče odhodkov, tu je tudi zanimiva struktura. Če pogledamo po poglavjih,
več ali manj je bilo usklajeno s planom. Odhodki so bili sicer na koncu tudi nižji, kar je prav.
Če niso bili prihodki doseženi, tudi odhodki naj ne bi bili. Tam so približno 11% nižji od
načrtovanih. No, in če smo pogledali gradivo, se je dalo tudi ugotoviti, kje so odstopanja. Če
gledamo po poglavjih, so poglavja dokaj dobro pokrita. Spremembe-velike razlike ali manjše,
nastajajo znotraj poglavij. Je pa seveda to kompetenca upravi, da lahko to naredi. Tako da,
tu ni nič narobe. Gradivo je zelo dobro pripravljeno. Pohvali upravo, da je bilo nadpovprečno
pripravljeno, da so bili grafični prikazi, tabele, grafi, teksti, strukturni krogi, in pa tudi v tekstu
je bilo ogromno, ogromno besedila. Tako da na Odboru niso imeli veliko vprašanj, veliko
razprave, ker je bilo gradivo tako pripravljeno, da se je dalo iz njega, tisti, ki je to prebral,
videti, zakaj so odstopanja, kje so … Tako da smo dejansko ta proračun dobro sprejeli. Kar
se pa tiče še investicijskega dela, je ta tudi v manjšem odstopanju v minus. Glavne naloge so
bile sprovedene, nekatere ne. Ko smo šli pa gledat, kaj ni sprovedeno, so kakšni projekti,
manjši objekti, ki so bili prenešeni iz enih ali drugih razlogov, da ni bilo nič posebno kritičnega
tu. In če zaključim, bi rekel, da moram reči, da je ta vsebina lepo prikazana in da je tudi delo
uprave, ki se kaže skozi ta proračun zaključni, lahko rečemo, da je bila uprava uspešna pri
doseganju tega plana. Zato smo tudi odborniki rekli, da tak plan sprejemamo in ga tudi vam
predlagamo, da ga takšnega, kot je pripravljen, obravnavamo skupaj in ga tudi potrdimo.
V razpravi sodelujejo: Nedeljko Gregorič.
Nedeljko Gregorič pove, da če je v lanskem letu v istem obdobju dokaj kritično izrazil svoje
mnenje o poročilu Nadzornega sveta, ga letos lahko pohvali, da so dosti vsebinsko pripravili,
zelo dobro. Sicer v detajle se ni spuščal, ker jim zaupa. Predvsem pa tudi poročilo ima neko
oblikovno, lepo pripravljeno obliko, ker misli, da sodi to v samo delo občinske uprave kot tudi
k delu Nadzornega odbora. Tako da, še enkrat vas lahko pohvalim in uspešno naprej pri
nadaljevanju dela z naslednjimi poročili. Namreč, tudi to je en izdelek, in poročilo
Nadzornega sveta je zelo pomemben dokument.
Župan pove da je vesel in ponosen na občinsko upravo. Da je opravila zelo dobro delo, ne
glede na to, da so tri mesece brskali po arhivih, iskali, fotokopirali dokumente; se trudili,
poskušali ugotoviti naša zgodovinska dejstva. Ob takem delu želi še biti župan v taki občini, s
tako občinsko upravo želi še delati.
Župan da sklep o zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2016 na
glasovanje.
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Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 13
PROTI 0
Sklep je sprejet.

Ad 12.
Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji
delovnih mest v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Vladka Gal Janeš pove, da soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih
mest v vrtcu mora podati vsaka občina. In to je tudi potem podlaga za določitev cene za
vrtec, saj v ceni so vsi kalkulacijski stroški plač tudi navedeni. Vsi podatki so v gradivu. V
tabeli 1 so predstavljene številke za oblikovanje skupin v naslednjem šolskem letu na podlagi
vpisa, ki je bil izveden na začetku pomladi. V Renčah je 5 skupin, v Bukovici 3. Na delovna
mesta se pa predlaga, da se sistemizira tudi za 0,14 kuharskega pomočnika; 0,14 kuharja in
0,20 čistilke. Ti deleži teh delovnih mest so bili prej nekako prerazporejeni. Malo se je krilo iz
države, malo je krila sama šola, malo občina v tisti razliki za vrtec.
Katarina Valič, članica odbora za družbene dejavnosti pove, da je bil odbor enoten, da se
predlagani sklep predlaga Svetu, da ga potrdi. Žal jim je za te otroke, ki niso iz Gradišča,
ampak to je višja sila, tam ne moremo vplivati. Vsekakor predlagajo, da občinski svet
sprejme sklep v predlagani obliki.
Marijo Rutar, predsednik odbora za gospodarstvo in proračun pove, da je odbor vsa ta
poglavja okoli šole gledal predvsem z vidika gospodarnosti in stroškov, tako da, v ostali del
vsebine se niso spuščali. Pri povečanju števila zaposlenih so ugotovili, da gre za 0.48
človeka, osebe. Seveda, so se vprašali, zakaj, vendar so dobili tudi utemeljene razloge,
odgovore, da je pač to potrebno. V kolikor bi to ne sprejeli, da prihaja do padca standarda v
šoli in seveda, tega si nihče ne želi. Glede samih stroškov, misli, da bo proračun vzdržal, tudi
za to, ker so nekje neke rezerve še pri drugih poglavjih. Predlagajo, da se sprejme tak sklep.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep - Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji
delovnih mest v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Sklep je sprejet.

Ad 13.
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče za šolsko leto 2017/2018
Vladka Gal Janeš pove, da tudi soglasje k predlogu cene za vrtec mora podati občinski svet
najmanj enkrat na leto. Torej najmanj enkrat na leto je potrebno skladno s predpisi uskladiti
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ceno. Nekatere občine so pristopile k uskladitvi že z januarjem, ker se je sprostilo
napredovanje. Občina Renče-Vogrsko pa se drži principa, da vedno z novim šolskim letom,
ko se spremenijo skupine, ko se spremeni število otrok, ko se spremenijo plačni razredi
zaposlenih, da takrat pristopi k spremembi cene. Cena se je delala skupaj z računovodstvom
iz šole. Ker povečanih normativov skorajda ni, je potrebno izračunati ceno na manj otrok, kar
tudi vpliva na povečanje cene. Dvig cene ni tako velik. Vedeti je treba, da starši nikoli ne
plačujejo po tej ceni vrtca. Vsakemu staršu Center za socialno delo z odločbo določi znižano
plačilo vrtca, v povprečju naši starši plačajo 35% od ekonomske cene.
Katarina Valič, članica odbora za družbene dejavnosti pove, da so letos pač pristali na to, da
se nekaj dvigne cena, čeprav smo še vedno v zlati sredini. Misli, da še vedno bomo v
primerjavi, če bodo s septembrom ostale občine dvigovale cene, še vedno ne bomo mi
skočili nekam visoko, ampak prehajamo na tisti rek, otroci so bogastvo. Žal, letos bo cena
malo višja. Odbor predlaga, da se ta sklep potrdi.
Marijo Rutar, predsednik odbora za gospodarstvo in proračun pove, da odbor predlaga, da
se sklep potrdi.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče za šolsko leto 2017/2018.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Sklep je sprejet.

Ad 14.
Sklep o sofinanciranju stroškov zaposlitve nadstandardno
zaposlenih delavcev, varstva vozačev in varstva učencev od 1. do 5. razreda v
podaljšanem bivanju v Osnovni Šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Vladka Gal Janeš pove, da gre za sklep, ki se sprejema vsako leto. Gotovo pripomore k večji
kvaliteti dela v šoli, še posebej sedaj, ko je Ministrstvo oz. država močno znižala svoje
prispevke za kritje stroškov plač učiteljev. Namreč, stroške plač učiteljev poravnava država,
ampak ona tudi določa, kaj in koliko bo plačala glede na število oddelkov in število otrok.
Vsako leto na nek način znižuje sredstva. Tudi naši šoli se je to zgodilo, zato zavod še
zmeraj zaproša, da se pristopi h kritju drugega strokovnega delavca v 1. razredu. Potem se
zaproša tudi za varstvo vozačev od 6-9. razreda. Podana pa je tudi vloga za varstvo učencev
od 1-5. razreda, v bistvu za podaljšano bivanje. Tukaj je država precej odškrnila večini šol.
Katarina Valič, članica odbora za družbene dejavnosti pove, da to podaljšano bivanje bi
posledično pomenilo tudi to, da bi otroci pač predčasno morali odhajati domov, starši pa
delamo do štirih, petih popoldan. Ti otroci pa so, se moramo zavedati, leto mlajši od tistih
pred leti. Tako da je popolnoma samoumevno, da ta sklep podpremo, ker žal na prvem
mestu je varstvo in varnost otrok.
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Marijo Rutar, predsednik odbora za gospodarstvo in proračun pove, da gre za zaposlitev
nadstandardno število ljudi in sicer v zvezi z varstvom vozačev in učencev. Torej, ko
govorimo o nadstandardu, pomeni, da smo se za to tudi odločili in mi na odboru za
gospodarjenje pripomb tudi ne bomo dajali. Če je potrebno, to sprejemamo in glede finančnih
sredstev približno ostaja tako, kot lansko leto in to imamo tudi planirano, predvideno v
proračunu, tako da tu nimamo kakšnih posebnih pripomb in seveda sprejemamo tudi ta
predlog.
Razprave ni bilo.
Župan da na glasovanje sklep o sofinanciranju stroškov zaposlitve nadstandardno
zaposlenih delavcev, varstva vozačev in varstva učencev od 1. do 5. razreda v podaljšanem
bivanju v Osnovni Šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Sklep je sprejet.

Ad 15.

Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov

Vladka Gal Janeš pove, da se sklep nanaša direktno na starše učencev, ki obiskujejo šolo v
Renčah, Bukovici in na Vogrskem. In za tiste otroke, ki so obiskovali šolo na Vogrskem in
zdaj obiskujejo šolo od 5.razreda naprej v Šempetru pri Gorici. Ta sklep je tak kot vsako leto,
edino ta razlika je, da bazira na tistem znesku, ki je bil realizacija na dan 31.12., delež je pa
razdeljen kot je bil zmeraj prej na učence na Vogrskem in na učence OŠ Renče. Ta sredstva
staršem veliko pomenijo. Letos bo država krila stroške delovnih zvezkov tudi za prvi razred,
za ostale razrede pa še zmeraj ne. Proračunska sredstva so zagotovljena v proračunu.
Katarina Valič, članica odbora za družbene dejavnosti pove, da s tem sklepom se odbor
strinja, da ga občinski svet sprejme v predlagani obliki, tako da bodo naši učenci s 1.
septembrom preskrbljeni.
Marijo Rutar, predsednik odbora za gospodarstvo in proračun pove, da je odbor pogledal
kolikšni so bili ti stroški v lanskem letu, v 2016, to je bilo 6.703 eur. In seveda, to je bilo pol
razdeljeno med šolo Renče in Vogrsko. V letošnjem letu pa imamo v planu 6.800, to je
približno 1,5%, in v sklopu tega smo predlagali razdelitev - Renče bi pokrili 5.900, Vogrsko
pa 900. Tako da pridemo na 6.800. Ker je pa to, ponovno govorim, v planu, ponovno
podpiramo in sprejemamo in predlagamo občinskemu svetu, da to potrdi.
Razprave ni bilo.
Župan da na glasovanje sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Sklep je sprejet.
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Župan pove, da bo naslednja seja 26. septembra.
Seja se zaključi ob 19:00 uri.

Zapisala:
Nataša Gorkič Barle

Aleš Bucik
Župan
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