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2. Poda pripombo, ki so ji jo dali koristniki tiste ceste, ki gre skozi Turjak in pride
ven v Šempasu pri stari šoli. Tam je udor cestišča že več let oz. od kar je ta
občina. Do danes občina ni pripeljala niti par kamionov gramoza v tisto luknjo,
da bi se uredilo. Prosi, da se to predvidi v naslednjem proračunu, če sredstev ni.
Pove, da je ta odsek na območju Občine Renče-Vogrsko. Je tudi poklicala g.
Arčona, ki ji je rekel, da to ni od Mestne občine Nova Gorica in zato oni ne bodo
popravljali.

Iz skice jasno izhaja, da predmetni odsek leži izven meja Občine Renče-Vogrsko.
3. Pove, da je jašek pri kontejnerju v Lamovem poškodoval kamion od Komunale,
ki pobira smeti. Sprašuje ali bo to popravila Komunala ali bo še kakšno leto tisti
znak ovira na cesti tam?
Poškodovani jašek bodo sanirale pristojne službe za vzdrževanje cest.
4. Glede vodovoda v Lamovem pove, da pridejo vsakih par mesecev sanirati tisto
cev, ki stalno pušča. Zdaj samo nadaljujemo proti gor. Skozi tisto cesto vozijo
velike tonaže. Sprašuje, glede na to, da se tako poškodujejo vodovodi, zakaj je v
občini samo na nekaterih cestah omejitev 7,5 tone, 8 pritisk. Npr. je rekel oni tam
gor, ki zida, kako bo pa pripeljal eno hruško betona? Kakšen razvoj občine je to,
če ima omejitev tonaže po cestah? Kdo sploh to določa kje se postavi ta znak?
V skladu drugim odstavkom 22. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi
odredi postavitev nove posamične prometne signalizacije župan. Za pomoč pri izvajanju te
naloge lahko župan imenuje komisijo za tehnično urejanje prometa, ki je po potrebi sestavljena
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iz predstavnika policije, vzdrževalca občinskih cest, projektanta za prometne ureditve in
predstavnika občinske uprave.
5. Sprašuje glede plinovoda – je prečitala tisti povzetek oz. tisto vprašanje, ki ga je
občina podala. Ne to, kar je rekla Katarina, ampak sprašuje na prvo obravnavo,
ki je bila v novembru 2012, na kateri je tudi sama bila, predstavnik občine je bila
samo ga. Gorkič Nataša. Občina ni imela pri prvi obravnavi nobenih pripomb,
ampak so rekli, da zahtevajo in naj občina predvidi redukcijski ventil v razdelilni
postaji, kjerkoli že bo, pri rastlinjakih ali kjerkoli že bo. In so predlagali tudi, da v
Lamovem, kjer prečka potok ta plinovod, da se sanira tudi tisti del potokov. Tega
noter v pripombah ne vidi. Ali se ne upošteva predloga pri prvi obravnavi, se je
že upoštevalo, ali kako?
V novembru 2012 je bila javna obravnava v postopku priprave Državnega prostorskega načrta
za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A,R32,R34. Odgovori
ministrstva, ki jih je občina svetnikom posredovala po e-pošti dne 12. 9. 2017 pa se nanašajo
na drug postopek, in sicer postopek priprave Državnega prostorskega načrta za prenosni
plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici.
Gre torej za dve različni zadevi, dva ločena postopka.
6. Sprašuje kakšne aktivnosti potekajo v zvezi z namakalnim sistemom na
Vogrskem?
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, je avgusta imenoval projektno
skupino za pripravo dokumentov za realizacijo nadaljnjih aktivnosti na namakalnem sistemu
Vogršček. V projektni skupini so predstavniki MKGP, Sklada kmetijskih zemljišč, Ministrstva
za okolje in prostor, Direkcije RS za vode in občin Nova Gorica, Ajdovščina, MirenKostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko.
Prvi sestanek projektne skupine je bil 18. 9. 2017 na MKGP. Predstavniki MKGP so predstavili
trenutne aktivnosti glede sanacije pregrade Vogršček in možnosti prenosa namakalnega
sistema na lokalne skupnosti.








Trenutno poteka recenzija projektne dokumentacije za sanacijo pregrade
Vogršček, pričakujejo da bo recenzija zaključena v oktobru. Predviden rok za
izdelavo dokumentacije za PGD je konec januarja 2018, pričetek gradnje pa v drugi
polovici leta 2018. Vrednost investicije sanacije pregrade bo znana, ko bo izdelana
investicijska dokumentacija.
V teku je priprava študije, na podlagi katere bo ugotovljeno dejansko stanje
namakalnega sistema, izdelovalec študije bo analiziral dosedanjo izkoriščenost
namakalnega sistema ter ugotovil interes lastnikov zemljišč po podpisu pogodbe o
uporabi namakalnega sistema Vogršček. Poleg tega bo študija pokazala tudi
primerjavo med tehnološko posodobitvijo namakalnega sistema ter izgradnjo
novega.
MKGP pričakuje s strani županov podpis pisma o nameri za prenos namakalnega
sistema na občine. Končno verzijo sporazuma o prenosu bodo sprejemali občinski
sveti.
MKGP zagotavlja, da bo sredstva za investicije v namakalni sistem zagotovilo
občinam z razpisi.
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MKGP je pristopilo k spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih na način, da
pogodbo o prenosu lastnine, upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega
sistema na lokalne skupnosti, podpišejo le MKGP in lokalne skupnosti brez
lastnikov zemljišč.
V primeru prenosa namakalnega sistema na lokalne skupnosti bo namakalni sistem
upravljala lokalna javna služba, ki jo bodo ustanovile lokalne skupnosti. Lokalne
skupnosti bodo tudi zaračunavale vse stroške, ki bodo nastali v zvezi z uporabo
namakalnega sistema, stroške pa bodo krili tisti lastniki zemljišč, ki bodo podpisali
pogodbo o namakanju.

Občinska uprava

