OBČINSKI SVET

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Številka: 00703-14/2021-2
Datum: 30. 11. 2021

ZAPISNIK

21. seje občinskega sveta Občine Renče–Vogrsko,
ki je bila v torek, ob 16.00 uri
v dvorani Zorana Mušiča v kulturnem domu v Bukovici.
Sejo je sklical in vodil župan Občine Renče-Vogrsko, Tarik Žigon. Začela se je ob 16.01 uri.
Vabljeni: člani občinskega sveta, občinska uprava in mediji.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta in župan:
Marko Furlan, Aleš Furlan, Boris Čoha, Andraž Furlan, Žan Bric, Karmen Furlan, Urban
Martinuč, Marko Švara, Viktor Trojer, Jožef Hvalica, Dušan Nemec, Radovan Rusjan,
Florida Petelin, Borut Zorn in Tarik Žigon
2. občinska uprava.
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
V nadaljevanju da župan v obravnavo in potrditev zapisnik 20. redne seje. Doda, da so predlogu
zapisnika dodani popravki svetnikov Marka Švare in Viktorja Trojerja.
Marko Furlan prosi za popravek zapisnika v pri svetniškem vprašanju, ki se je nanašalo na pločnik
Dombrava in ne na cesto.
Župan pove, da bo tudi ta popravek upoštevan.
Župan da na glasovanje potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan

ZA
X
X
X

PROTI

Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zapisnik 20. redne seje je potrjen.

K 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan da dnevni red v obravnavo. Ob tem pojasni, da je poročevalec za tretjo točko dnevnega
reda prosil za zamik točke, saj je trenutno še službeno zadržan.
Župan da na glasovanje predlog dnevnega reda:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje,
3. Sklep o potrditvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki (poročevalec: Darko Ličen,
direktor Komunala Nova Gorica d.d.),
4. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica
(poročevalka: Florida Petelin, predsednica KMVVI),
5. Vprašanja in pobude svetnikov,
6. Sklep o potrditvi Akcijskega načrta trajnostnega razvoja turizma (poročevalec:
Matjaž Zgonik, Višji svetovalec za projekte),
7. Lokalni program kulture v Občini Renče-Vogrsko v obdobju 2022-2025
(poročevalka: Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I),
8. Sklep o dopolnitvi sklepa o ukinitvi javnega dobra (poročevalka: Renata Gutnik,
Višji svetovalec II),
9. Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2022 (poročevalka: Renata Gutnik, Višji
svetovalec II),
10. Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2022 – 1. obravnava
(poročevalec: Tarik Žigon, župan),
11. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 – 1. obravnava (poročevalec:
Tarik Žigon, župan),
12. Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2023 – 1. obravnava
(poročevalec: Tarik Žigon, župan),
13. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023 – 1. obravnava (poročevalec:
Tarik Žigon, župan),
14. Razno.
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Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 14
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

Dnevni red je sprejet.

ZA

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

K 2) Poročilo župana, pregled prejšnje seje.
Župan preide na naslednjo točko dnevnega reda, ki zajema pregled sklepov prejšnje seje in
poročilo župana. Občinski svet je na 20. redni seji sprejel Odlok o pokopališkem redu v Občini
Renče-Vogrsko, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sosveta za
zagotavljanje. večje varnosti občanov ter Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom.
Župan preide na drugi del točke, ki obravnava poročilo župana. Na oddelku za okolje in prostor
so potekali postopki odkupa treh parcel vezanih na izvedbo dveh projektov: Grevislin in Walk of
Peace. Javilo se je napako na prikazovalniku hitrosti v Bukovici (Britof) pogodbeniku javne
razsvetljave in tudi proizvajalcu. V zadnjih 64 dneh je bilo izdelanih 27 potrdil o namenski rabi in
9 lokacijskih informacij. Izdana so bila tudi 3 potrdila s presečnima datumoma 11. 3. 1993 in 20.
7. 2004. S področij cest je bilo izdanih kar 35 upravnih aktov, in sicer 7 mnenj o varovalnih pasovih
cest v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj ter 5 soglasij za poseg v varovalni pas ceste.
O priključkih na javne ceste je bilo izdanih 11 mnenj v postopkih pridobivanj gradbenih dovoljenj.
Za poseg v cesto sta bili izdani dve mnenji pri gradbeni projektni dokumentaciji ter tri soglasja. Za
zaporo ceste je bila izdano eno dovoljenje. Za odmike od parcelnih mej, ki so manjši kakor določa
80. člen Občinskega prostorskega načrta, je bilo izdanih šest izjav. S področja komunalnih
prispevkov je bilo izdanih šest pozivov na dopolnitev in izjasnitev pred izdajo določbe. Izdanih je
bilo 5 odločb o odmeri komunalnega prispevka. S tega naslova se bo v proračun nateklo 8.213,34
EUR. Občina se je enkrat priglasila v postopke izdaje gradbenega dovoljenja, v treh primerih se
je na podlagi gradbene dokumentacije odločila, da ji v postopku ni potrebno sodelovati. Občina
je pridobila gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo vodovoda na Bazari. Na področju ravnanja s
stvarnim premoženjem občine: za potrebe postopkov prodaj in nakupov zemljišč sta bili
pridobljeni dve cenilni poročili, naročene so bile 3 parcelacije, en geodetski posnetek. Status
ustreznosti za prodajo je doseglo eno zemljišče. V tem obdobju so bile izvedene prodaje petih
zemljišč v skupni vrednosti 14.058,00 EUR. Štiri prodaje od teh so zaključene. Za potrebe novih
proračunskih obdobij so bile analizirane vse s strani občanov prejete ponudbe za menjavo
zemljišč, odkupe in prodajo zemljišč, ki so jih občani posredovali tekom leta. S tega naslova je
bilo analiziranih 27 posameznih zemljišč.
Na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je FURS prejel 9 pritožb, ki jih je poslal
občinski upravi v razjasnitev. Izvedenih je bilo osem postopkov ugotavljanja stanj, kjer se je
občane pozvalo k izjasnitvi ter FURS-u pozitivno odgovorilo v sedmih primerih, v enem primeru
je bil odgovor, da se pritožniku ne ugodi, saj je bilo dejansko stanje ugotovljeno skladno z
veljavnim odlokom. V ostalih primerih pritožb je bilo po prejetih zjasnitvah mogoče občanom
ugoditi. Razen v enem primeru, ko se je občanka zmotila v njeni navedbi kvadrature in je prosila
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za popravek, so bili vsi ostali primeri povezani s spremembo lastništva nepremičnine po
presečnem datumu, ko je Občina s strani FURS zaprosila za spremembe od presečnega datuma
za pripravo odmer za leto poprej.
Oddelek za okolje in prostor se je udeležil mejnih obravnav, svetoval občanom, pridobival
soglasja, sodeloval v postopku sprememb OPN in priprave na javno razgrnitev, sodeloval v
postopku dodeljevanja pravic z naslova stanovanj.
Na področju projekta Grevislin so dela zaključena, ureja se zaključna dokumentacija in aneksi.
Dela so potekala skladno s planom in bila zaključena 25. 10. 2021. Izvajajo se dodatna dela, ki
niso bila prvotno vnesena v projekt, a bodo zaradi varne zaključitve celovitega projekta vseeno
izvedena do sredine decembra. Urejena dodatna pogodba z izvajalcem za dokončane del na
javni razsvetljavi in prehodih za pešce na povezovalni poti od novega do starega mosta v Renčah.
Ker je to evropski projekt, se ureja video posnetek z vsemi udeleženci. Pripravljene so
prezentacija v angleškem jeziku za skupni sestanek partnerjev projekta.
V Oševljeku je urejen vodovodni sistem in cesta, ki bo asfaltirana v prihodnjem tednu.
Za ureditev ceste na Brje je podpisana pogodba in pripravljena uvedba v delo.
Za projekt v Kotišču je podjetju Kolektor naročena preverba označitev, da bodo te skladne s
pogodbo.
Za projekt v Lamovem je izdana naročilnica, sledi uvedba v delo.
Za ureditev pločnika na Dombravi so potekali terenski pogovori z lastniki parcel. Sledila bo mejna
obravnava in parcelacija.
Pri projektu Park Lakeness so bila naročena dodatna dela za ureditev škuljaškega igrišča.
Zaključeni so razpisi za čiščenje vaških jeder, okraševanje in zimsko službo.
Javno naročilo za čiščenje jarkov se še vedno izvaja.
Za projekt Vodovod in kanalizacija je občina v prejšnjem tednu prejela še zadnje popravke. Ko
bodo ti vneseni, bo razpis objavljen na javnem portalu naročil.
Obvoznica Volčja Draga se ureja skupaj z DRSI. Občina pomaga pri odkupu zemljišč. V
naslednjem letu je predviden izbor za izvedbo.
Oddelek za družbene dejavnosti je izvedel postopek dodeljevanja štipendij in nagrad mladim
talentom po javnem razpisu; pristojna komisija je že izvedla prvo sejo z odpiranjem prijav in
pozvala vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvam. Za dodelitev štipendij za izobraževanje za
deficitarne poklice se je vložil prijavo 1 kandidat, za dodelitev splošnih štipendij 25 kandidatov, za
dodelitev nagrad za mlade talente pa se je prijavilo 7 kandidatov. Sredstva so bila razpisana za
skupno 22 štipendij in 4 nagrade za mlade talente.
Zaključuje se postopek dodeljevanja sredstev za programe, projekte in prireditve na področju
družbenih dejavnosti na podlagi javnega razpisa; društva že vlagajo zahtevke za nakazilo
preostalih pogodbenih sredstev (30 % smo nakazali ob podpisu pogodbe) s poročili o namenski
porabi nakazanih sredstev. Nekatera društva sporočajo, da z ozirom na ukrepe preprečevanja
okužb z virusom Covid-19 niso oz. žal ne bodo mogla izvesti vseh načrtovanih programov,
projektov in prireditev, posledično torej ne bodo mogla namensko porabiti celotnih sredstev. Sklep
župana bo podaljšal možnost porabe sredstev do konca leta.
Za projekt VZ-Trajnost (LAS) se nadaljujejo dela na projektu. Izvedena je bila delavnica v
Bukovici, kjer so bile predstavljene aktualne priložnosti za turistične ponudnike in širše ter naravi
prijazno pridelovanje avtohtonega rastlinstva, njegove uporabnosti in trajnostna raba naravnih
virov.
Za Green destination zeleni znak je pripravljen akcijski načrta občine in zelenega DNK ter
predstavitev akcijskega načrta za sprejem na občinskem svetu.
Za Projekt VIPava je zaključena izvedba odseka glavne trase poti (odsek 29), povezovalne poti
do ptičje opazovalnice v Glinokopu Renče in izvedena dodatna dela na odseku 33 (Jerabišče).
Dostavljena je še urbana oprema klopi in koš za smeti, ki bodo postavljeni pri ptičji opazovalnici
in ob obstoječi poti.
Za projekt KUJ.ME so bila odobrena izplačilna sredstva.
Supanje po Vipavi (LAS) se ureja preko koordinacije in nadaljnjega vodenja projekta. Posledično
se ureja plovnost reke Vipave – pridobljene so ponudbe za ureditev strokovnih podlag skupaj z
Mestno občino Nova Gorica in Občino Miren–Kostanjevica.
Za Konjeniške poti 2 potekajo usklajevanja z RRA glede ponovne prijave projekta v letu 2022.
Pripravlja se razpis za Županovo vino za leto 2022.
Za projekt Mladi podjetnik (LAS) je bil izveden prvi koordinacijski sestanki novega projekta.
Razdeljene so bile zadolžitve in predstavljen plan dela.
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Glede regionalnega omrežja kolesarskih povezav se nadaljujejo aktivnosti označevanja
(začasnih) kolesarskih povezav na območju občine. Posredovane so bile pripombe na obstoječe
elaborate označitve iz leta 2017. Opravljen je bil skupni obisk lokacij po občini skupaj z DRSI.
Občina je bila gostitelji koordinacijskega sestanka v dvorani v Bukovici – namen sestanka je bil
pregleda stanja na omrežju državnih kolesarskih povezav Severne Primorske (Goriške razvojne)
regije in priprava plana za nadaljnje aktivnosti (Direkcija za infrastrukturo, Direkcija za ceste, vse
ostale občine).
Za turistični projekt Walk of Peace / Pot miru je pripravljen čistopis pogodbe o upravljanju muzeja
sanitete v stari vežici v Renčah s ciljem, da gre muzej pod upravljanje Javnega zavoda za turizem
Nova Gorica in Vipavska dolina. Še vedno potekajo dela glede ureditve avtomatske ključavnice
v vežici Renče da se bodo vrata odpirala na daljavo. Ureja se še video nadzor, nato bo
pripravljena pogodba o upravljanju.
Na Vinišču (park 1. svetovne vojne) je bil urejen postopek javnega naročila preko Mestne občine
Nova Gorica. Pridobljene so bile ponudbe in izbran najcenejši izvajalec. Dela potekajo skladno s
planom. Dodatno so nabavljeni prometni znaki, urbana oprema za spominski park in naročena je
izdelava informativnih tabel.
Za javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma 2021 so
urejanje pogodbe za izplačilo.
Skupaj z Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je potekal sestanek
koordinacije glede opravljenega dela in nadaljnjih planov. Z zavodom je urejeno tudi usklajevanje
glede pobude za skupno decembrsko okraševanje. Pripravljen je plan organizacije glede izdelave
Strategije razvoja in trženja turizma destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina za obdobje 2022–
2028.
Za dogodek Ultra trail Vipava valley 2021 je bila opravljena vrsta operativnih sestankov z
organizatorji, predvsem zaradi kontrolne toče, počivališča, ki je bila letos prvič v Renčah. Iskalo
se je ustrezne prostovoljce za pomoč na kontrolni toči.
Pripravlja se Strategija razvoja turizma destinacije Renče–Vogrsko 2021–2027. Trenutno so
pripravljeni prvi osnutki in načrt priprave.
Na področju kmetijstva so bili urejeni popisi škode po pozebi aprila 2021 – zaradi termina
poročanja v spletni sistem Ajda in odsotnosti sodelavca na oddelku, je celotno zadevo o poročanju
prevzela direktorica občinske uprave.
Zaključila sta se Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Renče–Vogrsko za leto 2021 (ukrep 4) in Javni razpis za sofinanciranje
programov s področja kmetijstva in podeželja. Urejene so bile dopolnitve, vročeni sklepi in
odpisane pogodbe za izplačilo.
V pripravi je razvojna strategija Občine Renče–Vogrsko za obdobje 2021–2027: izpeljane so bile
tri delavnice po krajevnih skupnostih in postavljen osnutek prvega empiričnega dela strategije.
Predstavnik oddelka se je udeležil 22. redne seje Upravnega odbora LAS V objemu sonca.
Veliko dela s strani občinske uprave je bilo vloženega v Proračun 22 in 23 – priprava obrazložitev
po projektih in NRP-jev za obe leti.
K 3) Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica

(poročevalka: Florida Petelin, predsednica KMVVI).

Župan preide na naslednjo točko dnevnega reda, ki obravnava sklep o imenovanju predstavnika
v Svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica. Besedo preda poročevalki Floridi Petelin, predsednici
KMVVI.
Florida Petelin pove, da je KMVVI na seji, ki je potekala 3. 11., obravnavala prispele kandidature
za javni razpis v imenovanje predstavnika v Svet zavoda Glasbene šole NG. Prispela je le ena
kandidatura. Pregledana prijava je izpolnjevala razpisne pogoje.
KMVVI predlaga, da občinski svet potrdi v imenovanje predstavnika Sveta zavoda Glasbene šole
Nova Gorica Deana Trojerja Smrečnika.
Župan odpre razpravo. Razprave ni bilo.
Župan da sklep na glasovanje.
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Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

Sklep je sprejet.

ZA
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

X
X
X
X
X

K 4) Vprašanja in pobude svetnikov.
Župan preide na četrto točko dnevnega reda, ki obravnava vprašanja in pobude svetnikov. Zaradi
slabšega zdravstvenega počutja predlaga, da svetniki najprej podajo pobude in nato vprašanja,
na katera bo pisno odgovoril do naslednje seje občinskega sveta.
Borut Zorn prebere seznanitev sklepa Odbora za družbene dejavnosti, ki je zapisniku priložena
v prilogi.
Dušan Nemec opozori, da še vedno ni prejel vseh pismenih odgovorov, ki jih je postavil v zadnjih
dveh sejah.
Aleš Furlan poda pobudo za ureditev parkirnega prostora pod viaduktom na Vogrskem, ki je
trenutno poln gradbenega materiala. Predlaga postavitev znaka, katerim vozilom je dovoljeno
parkiranje. Posledično bi znak na tem območju omogočal urejanje in nadzor prostora skladno z
Odlokom o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi.
Karmen Furlan poda pobudo, da bi se spodbujalo učence naše in okoliških šol k obisku poti ob
Vipavi in ptičji opazovalnici, kar bi nadomestilo obisk Škocjanskega parka na Obali in posledično
zmanjšalo stroške.
Jožef Hvalica nadaljuje pobudo svetnika Aleša Furlana. Pove, da je funkcija omenjenega
parkirišča bila namenjena obisku povezovalne poti. Meni, da bi ureditev poti omogočila bolj varno
pot do šole tamkajšnjim otrokom in obenem privabila pohodnike. Podpre pobudo o postavitvi
znaka. Doda še pobudo, da se doda znak tudi ob sprehajalni poti ob Lijaku, saj jo uporabljajo tudi
motokrosisti, štirikolesniki …
- Župan se zahvali za pobudo. Pojasni, da znaki ob sprehajalnih peš poteh morajo
dovoljevati uporabo površin tudi za traktorje. DRSI namreč označuje te poti kot
večnamenske.
Radovan Rusjan opozori, da je na spletni strani občine bila nazadnje objavljena novica o covid-u
pred več kot letom dni. Poda pobudo, da se občina bolj aktivno vključi v covid program. Predlaga
mobilno enoto cepljenja.

Stran 6 od 20

Borut Zorn pove, da je predviden božični potop v Vipavo in dvig potopljenega vina na kopno. Poda
pobudo, da občinska uprava pomaga potapljaškemu društvu pri birokraciji za pridobitev ustreznih
soglasij.
Karmen Furlan pove, da je lekarna v Renčah odprta v zelo omejenem časovnem obdobju. Pove,
da je v bližini Kranja opazila lekarno, ki ima pred vhodom avtomat, kjer so dostopne osnovna
zdravila in lekarniške kreme. Predlaga, da župan posreduje pobudo Goriški lekarni.
K 5) Sklep o potrditvi Akcijskega načrta trajnostnega razvoja turizma (poročevalec:

Matjaž Zgonik, Višji svetovalec za projekte).

Župan preide na peto točko dnevnega reda, ki obravnava sklep o potrditvi Akcijskega načrta
trajnostnega razvoja turizma. Besedo preda poročevalcu Matjažu Zgoniku, Višjemu svetovalcu
za projekte.
Matjaž Zgonik pove, da je akcijski načrt posledica vstopa v zeleno shemo turizma. Obsežno
poročanje in ostalih kazalnikov destinacije se odraža na doseganju visokih ocen na področju
ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Manj uspešna je občina na področju ravnanja z
odpadnimi vodami, k reševanju katerega bo občina pristopila v naslednjem letu.
V obdobju do naslednjega ocenjevanja mora občina za področja, kjer so zaradi slabše ocene
izdana priporočila, sprejeti akcijski načrt za trajnostni razvoj turizma v občini.
Župan pove, da je akcijski načrt obravnaval Odbor za gospodarstvo in proračun, zato preda
besedo predsedniku odbora, Viktorju Trojerju.
Viktor Trojer pove, da se OGP ni vsebinsko poglabljal v akcijski načrt, saj ta nima finančnih
posledic na proračun. OGP predlaga občinskemu svetu, da potrdi načrt v predlagani obliki.
Župan pove, da je bila ta točka obravnavana tudi na Odboru za okolje in prostor. Ker ta odbor še
nima predsednika, je sejo vodil sam.
Povzame, da je OOP potrdil sprejetje akcijskega načrta v predlagani obliki.
Župan odpre razpravo.
Viktor Torjer predlaga, da se naredi korak več v tem, da bo občina z naslova vlaganj dobila
povračilo. Ne nasprotuje pristopu k zeleni shemi ali sofinanciranju Javnega sklada za turizem.
Želi si, da se ta vlaganja odražajo na prihodkovni strani občinskega proračuna. Kot enega izmed
predlogov izpostavi primer sofinanciranja sobodajalcev.
Andraž Furlan meni, da je veliko praznih stavb ali velikih enostanovanjskih hiš, kjer prebiva le en
posameznik. Predlaga organizacijo delavnice ali prospekta, ki bi prebivalcem občine pomagal pri
trženju praznih nepremičnin. To bi jim olajšalo pri birokraciji in prvih korakih, kako odpreti Booking
ali Airbnb projekt.
Matjaž Zgonik pove, da bo občina v prihodnjem letu pristopila k projektu Mladi podjetnik. V
Bukovici po postavljena podjetniška info točka. V sklopu tega projekta bodo izveden tudi delavnice
o tem, kako urediti doma turistično nastanitev.
Glede sofinanciranja javnega zavoda pove, da gre veliko sredstev v zunanjo promocijo destinacije
Vipavska dolina.
Viktor Torjer predlaga takso na supanje in drugo spuščanje po Vipavi.
Andraž Furlan pojasni, da se prav v tem sklopu ureja plovnost reke Vipave.
Župan pojasni, da je občina k reševanju plovnosti reke Vipave pristopila v sodelovanju z drugimi
občinami. Potrebno bo pripraviti odlok, ki bo medobčinsko sprejet.
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Strinja se, da je trenutno veliko vlaganj v turistično infrastrukturo, ki pa bodo odražala prihodke
na dolgi rok.
Župan da na glasovanje sklep o akcijskem načrtu trajnostnega turizma.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 14
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

Sklep je sprejet.

ZA

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

K 6) Lokalni program kulture v Občini Renče–Vogrsko v obdobju 2022–2025 (poročevalka:
Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I).
Župan preide na šesto točko dnevnega, ki obravnava sprejem lokalnega programa za kulturo v
Občini Renče–Vogrsko za obdobje 2022–2025. Besedo preda poročevalki Vladki Gal Janeš.
Vladka Gal Janeš pove, da se je občina skladno s 14. členom Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo je občina dolžna sprejeti lokalni program za naslednje obdobje. Dokument je
obravnaval Sosvet za kulturo in opredelil, da se v poglavje o javni infrastrukturi vključi tudi
prireditveni prostor Lakeness in Zadružni dom Vogrsko, v poglavje o muzejski dejavnosti pa več
projektov v sodelovanju z muzejem.
V točki 3.5 je za razliko od sedaj veljavnega programa izvzet odstavek, ki opredeljuje Sosvetu
nalogo dodeljevanja sredstev po javnem razpisu. Zadnja alineja še vedno navaja pristojnosti, ki
jih ima Sosvet pri razpolaganju s sredstvi za izvedbo lokalnega programa kulture.
V točki 5.1 pri ljubiteljskih dejavnostih je pri pričakovanih učinkih dodano razvijanje domačih
gledališčih in glasbenih sestavov.
Pripombe sosveta in Odbora za družbene dejavnosti so vnesene v predstavljen predlog lokalnega
programa.
Župan pove, da je lokalni program obravnaval Odbora za družbene dejavnosti, zato preda besedo
predsedniku Borutu Zornu.
Borut Zorn povzame, da ODD predlaga občinskemu svetu, da sprejme program v predlagani
obliki.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep o lokalnem programu kulture v Občini Renče–Vogrsko v obdobju
2022–2025.
Stran 8 od 20

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 14
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

Sklep je sprejet.

ZA

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

K 7) Sklep o dopolnitvi sklepa o ukinitvi javnega dobra (poročevalka: Renata
Gutnik, Višji svetovalec II).
Župan preide na sedmo točko dnevnega reda, ki obravnava sklep o dopolnitvi sklepa o ukinitvi
statusa javnega dobra. Besedo preda poročevalki Renati Gutnik, višji svetovalki II na oddelku za
okolje in prostor.
Renata Gutnik pove, da je občinski svet na 12. dopisni seji sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega
dobrega v k. o. Vogrsko parc. št. 1119/8, 1119/9, 1137/4 in v k. o. Renče parc. št. 2246/20, 2434
in 2678. Vsa omenjena zemljišča so vključena tudi načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine za letošnje leto.
V postopku ukinjanja statusa javnega dobrega je bilo s strani pristojnega okrajnega sodišča, da
je v zemljiški knjigi bilo mogoče ukiniti status javnega dobrega za zemljišča v k. o. Renče. Za
zemljišča v k. o. Vogrsko izbrisa statusa ni bilo mogoče izvesti zaradi nedoločenega imetnika
lastninske pravice. Predlog sklepa ustrezno ureja to dopolnitev, kar bo omogočalo prodajo
omenjenih zemljišč.
Župan pove, da je dopolnitev sklepa obravnaval Odbor za okolje in prostor na svoji redni seji.
OOP predlaga, da občinski svet sprejme sklep v predlagani obliki.
Župan odpre razpravo.
Viktor Trojer poda pobudo, da se opravi revizijo parcel v načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem, kjer se lahko pojavi enak problem ukinjanja statusa javnega dobrega.
Župan doda, da je podoben predlog podal OOP, ki se bo posebej sestal prav na temo pregleda
vseh parcel, ki so v načrtu prodaje, menjav ali odkupa za leti 2022 in 2023. Pojasni še, da je v
zemljiški knjigi navedba statusa »javno dobro« zapisana na različnih mestih, kar je privedlo do
nastale situacije.
Župan da na glasovanje Sklep o dopolnitvi sklepa o ukinitvi javnega dobra.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 14
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PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn
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K 8) Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2022 (poročevalka: Renata Gutnik, Višji
svetovalec II).
Župan preide na osmo točko dnevnega reda, ki obravnavna sklep o vrednosti točke NUSZ za leto
2022. Besedo zopet preda Renati Gutnik.
Renata Gutnik pojasni, da je Ustavno sodišče RD v letu 2014 z odločbo razveljavilo Zakon o
davku na nepremičnine, ki je bil sprejet v letu 2013. Hkrati je sodišče v uporabo vrnilo vse takrat
veljavne odloke o odmeri nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča. Odločba Ustavnega
sodišča je odloke zgolj vrnila v uporabo predmetne predpise, slednji niso postali ponovno veljavni.
Občina, ki za odmero NUSZ še vedno uporablja stare odloke, mora pri določitvi vrednosti točke
uporabiti kombinacijo tega odloka in sklepa o vrednosti točke, ki sta veljala na dan 31. 12. 2013.
Sklep o vrednosti točke je sestavni del odloka o NUSZ.
Občinski svet občine je v letu 2013 sprejel sklep o vrednosti točke za leto 2014 v vrednosti
0,004941 evra. Za razliko 5,4 % manj kolikor je veljala vrednost točke v letošnjem letu.
Razlog za prestop nazaj je upoštevanje odločbe Ustavnega sodišča. Občina je od letošnjega
maja pod konkretnim nadzorom Ministrstva za okolje in prostor. Razlog za to je še ne sprejet nov
odlok s tega področja in zaradi sodišča, ki je odločilo v prid tožeči stranki.
MOP je novembra zahtevalo pripravo novega odloka, podlaga za metode izračunavanja
nadomestil se je precej premešala.
Predstavljen sklep o vrednosti točke NUSZ je pripravljen skupaj s pravno službo MOP.
Župan pove, da je točko obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor ter bil soglasen s sklepom o
vrednosti točke NUSZ za leto 2022.
Župan odpre razpravo.
Viktor Trojer opozori na pozen datum prejema položnic za leto 2021. Poda pobudo, da se plačilo
za leto 2022 ne zamakne ponovno v naslednje leto.
Renata Gutnik se zahvali za pobudo. Doda, da je predpisano, da mora občina izdati podlage za
izračun položnic do 31. marca tekočega leta. Sama je prevzela to področje po njenem prihodu na
delovno mesto, kar je bilo po omenjenem datumu.
Pojasni, da je bilo leto 2020, ki je služilo kot podlaga za izračune, specifično leto, kar se odraža
na spremembah pri odmerah izračunu. Veliko je bilo smrti, spreminjanja lastništev, darilnih
pogodb, dedni postopki so se zaradi covida podaljšali, spremembe, ki bi morale biti v javnih
evidencah jasno navedene, so bile neusklajene.
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Narejena je bila analiza stanja, občanom je bilo poslanih več kot 100 pozivov na izjasnitev z
dejanskim stanjem, slaba tretjina dopisov se je vrnila na naslov občine.
Poudari, da je tudi želja občinske uprave pravočasno oddati podatke za odmero.
Viktor Trojer pove, da podatki Statističnega urada kažejo, da je bilo v letu 2020 le 5 smrti več kot
leto poprej, zato se mu to ne zdi tehten razlog.
Radovan Rusjan preveri, ali sprejetje sklepa pomeni padec vrednosti točke za leto 2022 na
vrednost točke leta 2014.
Renata Gutnik pojasni da ja, saj tako veleva odlok Ustavnega sodišča. Doda še, da bo veliko
zadev spremenil in uredil nov občinski odlok o odmeri NUSZ, ki ga bodo zaradi obsežnosti dela
pripravljali zunanji sodelavci.
S sprejeto spremembo bo v občinski proračun v naslednjem letu priteklo za 8844 evrov manj
prihodkov.
Župan da na glasovanje sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2022.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 14
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn
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K 9) Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2022 – 1. obravnava (poročevalec:
Tarik Žigon, župan).
Župan preide na deveto točko dnevnega reda, ki obravnava odlok o proračunu občine za leto
2022. Pojasni, da je odlok o proračunu pripravljen v skladu s pozivi na izjasnitev za dostavo
finančnih načrtov zavodov, katerih sofinancer je občina.
V proračunu so upoštevani razpisi za društva in druge organizacije – ob tem se upošteva izvedba
vseh dogodkov, ne glede na koronakrizo.
Največji del proračuna predstavlja ureditev kanalizacije in vodovoda. Razpis bo objavljen v
začetku decembra, uvedba v delo je načrtovana v februarju 2023.
Pri predlogu proračuna so upoštevani projekti oziroma njihovo nadaljevanje: Oševlejk II, vodovod
Jerabišče in Špinjolišče, projekt Doline, ureditev ceste na Govec, nadaljevanje notranje ureditve
ZD Vogrsko, Park Volčja Draga … Proračun je pripravljen tako, da je zajeto manjše število
proračunskih postavk.
Župan pove, da bo po prvem branju potekalo usklajevanje s svetniki. Opravljen bo pregled plačil
zaključenih projektov in morebitnih prenosov (zaradi roka plačila) v naslednje leto.
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Upoštevani bodo popravki odborov, ki so predlog odloka obravnavali na svojih sejah, in vneseni
v odlok o proračunu za drugo branje.
Prav tako bo s pomočjo OOP prevetren seznam o stavnem premoženju občine.
Zaveda se, da je za sprejetje odloka nujna komunikacija in pripravljenost svetnikov. Želi si, da se
odlok do drugega branja popolnoma uskladi in da ne bo potrebnih amandmajev ter da bo sprejetje
odloka o proračunu odražalo dobrobit za občane.
Župan pove, da je predlog odloka obravnaval Odbor za okolje prostor. Povzame, da se OOP
strinja z obravnavo odloka o proračunu za leto 2022 na občinski seji. OOP je podal predlog, da
občinska uprava pripravi prečiščen seznam občinskih nepremičnin in da se v odlok vključijo
projekti, ki še niso v celoti izplačani.
Župan pove, da je predlog odloka obravnavala tudi Statutarno pravna komisija.
Andraž Furlan pove da SPK potrjuje, da je odlok o proračunu skladen s pravnim redom Občine
Renče–Vogrsko.
Župan pove, da je predlog odloka obravnaval Odbor za gospodarstvo in proračun.
Viktor Trojer pove, da je OGP enotnega mnenja – zadeve, ki so bile zastavljene v proračunu 2020
ali 2021 in še niso izvedene, naj se nadaljujejo in skladno z obljubo zaključijo. Izpostavi LAS
konjeniške poti, obrtna cona Renč, zeleni inkubator, krožišče Merljaki, večnamenska dvorana
Vogrsko … Predlaga, da se omenjene postavke ohrani.
Pregledana je bila uskladitev med krajevnimi skupnostmi. Predlaga, da se do naslednjega branja
ta razkorak uskladi glede na glavarino.
OGP potrjuje, da je odlok primeren za nadaljnjo obravnavo.
Župan pove, da je predlog odloka obravnaval Odbor za družbene dejavnosti.
Borut Zorn pove, da je ODD podrobneje pregledal postavke, namenjene družbenim dejavnostim.
Izpostavil postavko za večnamensko dvorano Vogrsko za katero ODD predlaga, da se jo ohrani
aktivno.
ODD je soglasno sprejel, da je odlok primeren za nadaljnjo obravnavo.
Župan odpre razpravo. Pove, da so predlogi odborov zapisani, da bodo skladno ovrednoteni in
upoštevani za umestitev v drugo obravnavo.
Radovan Rusjan izpostavi največjo občinsko investicijo, ki zahteva zadolževanje. Zanima ga, kaj
dogajanje po izvedeni investiciji in kakšne so možnosti za priklop na čistilno napravo v Vrtojbi.
MONG, Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Miren–Kostanjevica so vlagale v čistilno napravo v
večji meri kot naša občina. Zanima ga, ali je sklenjen sporazum glede vložka v investicijo oziroma
o tem, koliko bo občina morala prispevati za priklop na čistilno napravo.
Zanima ga prehod primarnega voda iz naše preko mirenske občine. Meni, da manjka približno
1700 metrov primarnega voda s tlačnim črpališčem, ki bi odpadne vode poganjale do priklopa, ki
pelje iz Mirna na čistilno napravo.
Pove, da župan Občine Miren–Kostanjevica meni, da manjka ustrezen sporazum glede vložka v
že postavljen kanalizacijski sistem. Sekundarni čistilni napravi bo kmalu potekala amortizacije,
obnova bi stala toliko, kot sam neposreden priključek na napravo v Vrtojbi.
Opozori še, da naprej od novo zgrajenega krožišča Bilje-Vrtojba ni voda. Potek voda skozi naselje
Bilje (in ne po glavni cesti) je mogoče, vendar ne v obdobju, kot ga načrtuje naša občina. Zato
ostaja edina rešitev ta, da poteka vod po glavni cesti. Zato je nujno skleniti sporazum, ki bo
zagotovo zahteval veliko finančnih sredstev, ki pa niso planirana v proračunu.
Zanima ga, kaj je bilo v tej smeri dogovorjenega, ali je župan pristopil k oblikovanju sporazuma z
omenjenimi župani.
- Župan pojasni, da se je usklajevanje začelo že v prejšnjem mandatu. O tem so
potekala pogajanja tudi na kolegijih županov. Povzame, da se ostale občine strinjajo
s priklopom, a da je potrebna uradna potrditev s strani občinskih svetov. To je
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nenazadnje tudi v interesu lastnikov čistilne naprave, saj se jim na ta način znižajo
stroški.
Občina Renče–Vogrsko je nenazadnje tudi vlagala s skupno dokumentacijo za tlačni
rov po primarni cesti.
Podpisan je dogovor o skupnih vodih za vodovod, v prihodnje bo podpisan še dogovor
o skupnih kanalizacijskih vodih.
Javna infrastruktura se daje v najem koncesionarju, najemnino pridobiva občina v
skladu z najnižjo amortizacijo objektov. Občina Miren–Kostanjevica se bo morala
odločiti ali bo sama vlagala in pridobivala celotno najemnino za fekalni kanal ali želi
imeti soinvesticijo s sosednjimi občinami. V drugem primeru bo tudi naša občina
deležna najemnine za infrastrukturo, ki poteka v sosednji občini. Eden izmed
predlogov, o katerem so govorili župani, je ta, da bi tudi naša občina postala delni
lastnik čistilne naprave.
Pojasni, da se šele leto ali dve po zaključku javne infrastrukture začnejo izvajati
priklopi. Potrebno bo ustrezno pripraviti občinski odlok o javni infrastrukturi, ki bo urejal
priklope na fekalni kanal.
Povzame, da so pogovori s sosednjimi občinami že potekali in da so še vedno zelo
aktivni. Skupno je, da večje število uporabnikov zmanjša stroške. Občina je podala
predlog, da se primarni kanal veže na Volčjo Drago, Vogrsko, v prihodnosti še naprej
do odlagališča CERO. Nenazadnje je ena izmed možnosti nadaljevanja projekta ta,
da se dela nadaljujejo v Oševljeku in v smeri proti Gradišču.
V naslednjem letu bo župan pristopil k pridobivanju soglasja občinskih svetov
sosednjih občin. Pripravljena skupna dokumentacija je dokaz dobre namere o
sodelovanju. V primeru previsokih stroškov ni izključena gradnja lastne čistilne
naprave.
Radovan Rusjan pove, da je s svojim vprašanjem želel izpostaviti posledice priklopa
naše občine na območje druge občine in dodatne stroške, ki s tem pridejo.
Župan pojasni, da najemnino čistilne naprave plačuje VIK lastnikom objekta.
Uporabniki morajo plačevati fiksni del, ki pa se lahko zniža v primeru večjega števila
uporabnikov. Investicija naše občine v izboljšanje hidravličnega sistema bo vplivala na
boljšo dobavo vode tudi za druge občine. V tej investiciji in v povezavi s čistilno
napravo gre za skupni interes.
Radovan Rusjan predlaga da se do naslednje obravnave pridobi pisma o nameri
drugih občin, ki bi pripomogle pri sprejemanju proračuna za naslednje leto 2023.
Župan pove, da ima del dokumentacije že zbrane, dodatna pojasnila bo pridobil do
naslednje seje.

Borut Zorn tudi on izpostavi postavko o projektu vodovoda in kanalizacije ter nadaljevanje projekta
po sami izvedbi. Trenutni načrti izgradnje se namreč končajo na meji z drugo občino, zato tudi
njega zanima ocena nadaljnje investicije.
Zanima ga postavka izgradnja 2. faze v Oševljeku – veseli ga, da se v tem kraju odvijajo
investicije. V proračunu 2021 je bilo v prvem branju namenjeno 30.000 evrov, do drugega branja
je bilo dodanih še 30.000 evrov. Do danes se je vrednost postavke zvišala na 78.000 evrov. V
luči takšnega višanja ga zanima, kako se vrednoti projekte. Podobna postavka je Zadružni dom
Vogrsko.
Meni, da se v proračun vstavljajo številke, ocenjene »čez palec«, ki ne odražajo resnične cene,
zato meni, da je ocena projektov v proračunu slaba. Opozori na podražitev cen in na morebitne
številne spremembe, ki so s tem povezane.
- Župan odgovori, da je na del o priklopu na čistilno napravo odgovoril že pri vprašanju
svetnika Radovana Rusjana.
Za projekt Oševljek pojasni, da so najprej bila dodeljena sredstva, ki naj bi odražala
ravnovesje med posameznimi KS. S 30.000 evri je bila primarno mišljena kot obnova
vodovoda, ponudbo je pripravil VIK. V drugem branju je bil upoštevan predlog
svetnikov, da se postavki doda še 30.000 evrov, kar je omogočilo dodatna dela –
rekonstrukcijo ceste. Ponudba za ureditev cestišča je presegala postavko. Omejitev
prerazporejanja je omogočal županu povečanje postavke še za 18.000 evrov. Za
letošnji proračun in nadaljevanje del na tem območju, je prav tako že pridobljena
ustrezna ponudba.
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Za zadružni dom Vogrsko je bilo že pojasnjeno, se bo obnavljalo fazno in v daljšem
obdobju ter da se bo na ta način manj obremenjevalo proračun. Letos je prispela
ponudba, ki je presegala sredstva. Glede na pridobljeno projektno dokumentacijo, bi
v prihodnjem letu notranja ureditev doma bila zaključena.
Strinja se, da je trenutni proračun problematičen zaradi velikega števila razpršenih
projektov. Zato je predlog proračuna za leto 2021 sestavljen iz manj večjih projektov.
Želi si učinkovitosti pri usklajevanju, da bodo občinska sredstva čimbolj odražala želje
občanov, podprtih z ustreznimi ponudbami. Želi si konkretnosti svetnikov ne samo pri
pobudah, ampak tudi pri dejanskih spremembah.
Dušan Nemec se dotakne enakomernega razvoja krajevnih skupnosti. Na neformalnem srečanju
svetnikov pred pripravo proračuna je župana prosil za pridobitev podatkov o tem, koliko sredstev
je bilo porabljenih za posamezno KS. Opozori, da teh podatkov še vedno nima.
V letošnjem letu je KS Bukovica-Volčja Draga bila deležna najmanjšega deleža občinskega
proračuna.
Meni, da bi župan moral vsaj enkrat letno sklicati sestanek predsednikov vseh treh krajevnih
skupnosti. Izpostavi še, da bi prav tako župan moral pred pripravo proračuna pridobiti finančne
načrte vseh treh KS.
- Župan pove, da bo željene podatke pridobil in dostavil.
Opozori, da so bili pozivi vsem trem KS za dostavo predlogov finančnega načrta
poslani v oktobru in da se nobena KS ni na poziv odzvala.
Viktor Torjer predlaga prekinitev seje in nato čas za njegovo repliko.
Prekinitev seje ob 17.59.
Nadaljevanje seje ob 18.14.
Viktor Trojer izpostavi problematiko projekta o kanalizaciji. Pove, da projektu ne nasprotuje,
pogreša pa informacije po nadaljevanju projekta, predvsem o priklopu na kanalizacijo v Biljah.
Zadevo lahko namreč oteži tudi sprememba politike v novih mandatih. Slepo črevo kanalizacije
ne bo služilo svojemu namenu. Meni, da je tudi to nujen del predstavitve tega projekta in
posledično proračuna. Potrebovali bi tudi vsaj okvirne stroške priključka.
Poda pobudo, da se občinski sveti sosednjih občin izjasnijo glede tega priključitve naše občine.
Glede razporeditve sredstev za krajevne skupnosti izpostavi neusklajenost pri realizaciji v
preteklih proračunih. Enak trend se odraža v proračunu za leto 2022, kjer bi bilo za doseganje
usklajenosti potrebno KS Renče zmanjšati sredstva za 66.000 evrov, za KS Bukovica-Volčja
Draga povečati za 28.000 evrov, za KS Vogrsko pa zmanjšati za 28.000 evrov.
Na prihodkovni strani proračuna meni, da je proračun realen. Meni, da bi se na področju stanovanj
in prodaje nepremičnin lahko več naredilo.
Pove, da bo proračun v prvem branju potrdil, brez odgovorov na izpostavljena vprašanja drugega
branja ne bo potrdil.
- Župan potrdi, da bo do drugega branja pridobil ustrezne odgovore.
Glede razvrstitev projektov po KS bo svetnika povabil na pogovor.
Marko Furlan izpostavi mnenje Liste za našo občino in odsotne svetnice Vande Ožbot. Vsi
projekti, ki niso bili zaključeni v letošnjem letu, naj se prenesejo v naslednje leto. Župana prosi za
odgovor, zakaj nekateri projekti niso bili izvedeni. Lista prosi župana še, naj se ne naroča novih
projektov, saj so v oktobru 2022 volitve, vsi načrtovani projekti do takrat pa verjetno še ne bodo
zaključeni. Več finančnih sredstev naj se nameni za investicije, predvsem na postavko 13 in
postavko o infrastrukturi. Poda predlog, da se sredstva pobere s postavk, kjer naj bi sredstva
ostajala (civilna zaščita, družbene dejavnosti, neporabljena sredstva na postavki prireditve …).
Pri načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem bo potrebno popraviti parcelne številke za
postajališče Dombrava. Želi pojasnilo postavke »postavitev zaščitne ograje v Bukovici«. Pojasnila
želi tudi glede postavk Zmajna, Lamovo, Brje, večnamenska dvorana Vogrsko.
Povzame, da so za ljudi pomembni majhni projekti.
- Župan odgovori, da bodo predlogi glede načrta nepremičnin upoštevani in usklajeni.
Prav tako bo upoštevan prenos neizvedenih projektov. Ostala pojasnila bodo podana
v času usklajevanj pred drugim branjem.
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Radovan Rusjan zanima ga, zakaj se ni izvedlo križišča Žigoni-Goriške Opekarne in planiranega
odkupa zemljišča, v proračunu 2022 tudi ni predvidenih sredstev. Iz istega razloga izpostavi
postavko za obrtno cono Renče in pozove k večji vključenosti ter odkupu parcel.
Pozdravi višjo postavko za sofinanciranje JSKMG, saj gre za pomembno pomoč podjetnikom.
Vložki v Park Volčja Draga se mu ne zdijo racionalni.
Za postavko Supanje po Vipavi želi pojasnilo vrednosti investicije in kaj je v njo zajeto.
Opozori na povišanje stroškov pri pripravi novega občinskega prostorskega načrta.
Vprašanje postavi glede ločene postavke za projekt Mrzlek.
Izpostavi postavko izobraževanje/šola, saj se mu glede na veličino šol namenjena sredstva zdijo
premajhna.
Opozori še na stran prihodkov iz naslova evropskih financiranj, kjer je realizacija 0.
Povzame, da bo podprl prvo branje, za drugo branje prosi za pojasnila.
- Župan pove, da je veliko odgovorov na postavljena vprašanja zajetih v obrazložitvah
proračuna. Kot primer izpostavi Supanje po Vipavi je LAS projekt, povrnjenih bo
približno 80% sredstev. Ostale morebitne nejasnosti bodo usklajene do naslednjega
branja.
Glede evropskih projektov pove, da se zaradi zamika izvedbe prenašajo izplačila v
naslednje leto, kar je tudi že upoštevano v proračunu. Projekta kot sta pot ob Vipavi in
park na Vinišču se kot evropski projekt odražata v manjšem vložku občine, ostali del
financira EU oziroma druge občine, ki so partnerice tega projekta.
Marko Švara pove, da se strinja z ostalimi pripombami glede projekta kanalizacije. Kot
najpomembnejši projekt v zgodovini občine upa, da bo čimprej stekel in bil realiziran v roku
(sredina leta 2023).
Kar se tiče odhodkov pozdravlja projekte za digitalizacijo, priprava celostne strategije. Obenem
opozori na postavke iz letošnjega proračuna, ki niso realizirane in obenem niso vključene v nov
predlog proračuna. Opozori na višanje materialnih stroškov, dvig sredstev za družbenih
dejavnosti (pomoč na domu) kot odraz dviga plač … Glede slednjega omeni možnost višanje cen
za končnega uporabnika.
Opozori, da je obljubljen Svet za preventivo in varnost prometa zamrl. 6. člen Zakona o voznikih
pa zavezuje, da občina ta svet ustanovi. Zanima ga, zakaj ga v predlogu proračuna ni.
Strinja se sklepom Odbora za gospodarstvo.
Izpostavi postavke, ki so izginile: sprejeti projekti iz participativnega proračuna in sam
participativen proračun.
Meni, da je za pločnik na Dombravi premalo sredstev.
Zanima ga, kdaj lahko pričakuje uredite ekoloških otokov in kako poteka širitev optičnega omrežja.
Glede ureditev Lakeness območja meni, da še ni enotne rešitve.
Kar se tiče hiše dobre volje oziroma dnevnega centra se sprašuje, koliko interesa je ostalo za
graditev hiše dobre volje v sodelovanju z Domom upokojencev Gradišče. Ta je namreč pridobil
sredstva za graditev centra za starejše v svojem domu v Gradišču. S strani direktorja Doma
upokojencev Nova Gorica je svetnik na seji sveta zavoda dobil odgovor, da v kolikor se ponovno
pokaže interes po sodelovanju, se lahko DUNG odzove in sodeluje. Direktor je že v prejšnjem
mandatu sodeloval z občino, a je predlog občine čez čas potihnil.
Izpostavi poročilo župana o izvedenem delu v letu 2020, kjer je bila vključena razširitev
telovadnice Renče (za katero v novem proračunu ni sredstev) in nadaljevanje graditve
večnamenske dvorane na Vogrskem. Opozori, da je tudi ta postavka prazna in da bo brez nje
nemogoče odkupit zemljišča v bližini zadružnega doma.
Glede področja družbenih dejavnosti in slabe epidemiološke slike izpostavi, da ni priporočljivo
izvajati večjih prireditev in širiti možnost okužb. Zato predlaga, da se društvom podaljša rok za
izpeljavo prireditev in drugih obveznosti po javnih razpisih do junija 2022.
Povzame, da bo predlagan v prvem branju potrdil, do drugega branja pa pričakuje spremembe.
- Župan pove, da je pojasnilo glede postavk zapisano v obrazložitvah proračuna, ki je
sestavni del gradiva. Pojasni, da nekatere postavke ostajajo žive zaradi možnosti
prijave na nove razpise.
Glede dnevnega centra potrdi, da občina sodeluje z DU Gradišče. Trenutno je izbrana
nova lokacija na bivši trgovini Šampionke. Z lastnikom potekajo nadaljnji pogovori,
potekajo mejne obravnave, izdana je bila cenitev, projektant je pripravil idejna
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zasnova. Potreben bo sestanek udeležencev, kjer bo pregledana zbrana
dokumentacija in pripravljena prijava za razpis.
Marko Švara pojasni, da je vprašanje postavil kot član sveta zavoda DUNG.
Župan se zahvali za pojasnilo.

Aleš Furlan glede enakomernosti financiranja krajevnih skupnosti predlaga razdelitev sredstev
glede na glavarine, kilometrov cest, števila prebivalcev pod 15 let in na podlagi števila prebivalcev
nad 65 let. To se mu zdi primerna osnova za obračun projektov.
Pove, da bo v prvem branju tudi on potrdil proračun.
Za drugo branje predlaga vključitev nerealiziranih postavk in oživitev postavk, ki imajo vrednost
0. Tudi on meni, da je vrednost pločnika Dombrava prenizka. Cesta na Zmajno predlaga smiselno
prevetritev postavke, ki bo omogočala celostno izvedbo projekta. Prav tako predlaga oživitev tistih
postavk, kjer se lahko obetajo razpisi za sofinanciranje. Omeni še projekt kolesarskih povezav, ki
bo najverjetneje zahteval finančni vložek v višini 25.000 evrov, kar je več od predvidenega.
Viktor Trojer prosi za preverbo na postavki NUSZ od pravnih oseb, načrtovanih 300.000 evrov v
letu 2022, saj se mu znesek ne zdi skladen.

Župan da na glasovanje Odlok o proračunu za leto 2022 – 1. branje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 12
PROTI: 1
V času glasovanja je odsoten svetnik Radovan Rusjan.
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI
X

X
X

Odlok o proračunu za leto 2022 je v prvem branju sprejet.
K 11) Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 – 1. obravnava (poročevalec:
Tarik Žigon, župan).
Župan preide na deseto točko dnevnega reda, ki obravnava načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem za leto 2022.
Župan povzame, da je načrt obravnaval Odbor za okolje in prostor ter sprejel sklep, da se predlog
načrta sprejme, do drugega branja pa naj se ustrezno prevetri seznam parcel.
Doda še, da se bo pred pripravo gradiva za 2. branje OOP sestal in ustrezno pregledal načrt.
Župan odpre razpravo.
Aleš Furlan izpostavi popravek pri parcelah 268 k.o. Vogrsko, saj je pravo število parcele 286.
- Župan pove, da je napaka že bila upoštevana.
- Aleš Furlan predlaga še parcele ob pločniku Dombrava.
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Župan prav tako pritrdi, da je popravek upoštevan in bližnje parcele za ureditev
avtobusne postaje.
Aleš Furlan nadaljuje s parcelami v k.o. Prvačina parc. št. 1518/8. Na parc. št. 1708/2
je del poti, ki bi jo občina zamenjala ali odkupila.
Župan potrdi, da je tudi ta parcela upoštevana.

Župan da na glasovanje načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 – 1. obravnava.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 je v prvem branju sprejet.

K 11) Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2023 – 1. obravnava
(poročevalec: Tarik Žigon, župan).
Župan nadaljuje z enajsto točko dnevnega reda, ki obravnava odlok o proračunu za leto 2023.
Pove, da predlog proračuna za leto 2023 nastal zgolj iz razloga financiranja projekta kanalizacije
in vodovoda. V predlog odloga so umeščeni tekoči transferji, razpisi, niso pa vključeni novi
projekti.
Sprejetje odloka o proračunu za leto 2023 bi omogočal nadaljevanje dvoletnega projekta
kanalizacije ne glede na volilno leto, konstitutivno sejo novega občinskega sveta … Da se občina
v tem času izgone začasnemu financiranju, je potrebno sprejeti proračun 2023.
Poudari, da predlog nima političnih primesi. Primarna želja je olajšati delo novi politični oblasti.
Rebalans tega poračuna bo omogočal vključitev projektov po željah novih vladajočih.
Župan povzame, da je odlok obravnaval Odbor okolje in prostor ter bil soglasen, da je primeren
za nadaljnjo obravnavo.
Župan pove, da je odlok obravnavala Statutarno pravna komisija, zato preda besedo njenemu
predsedniku Andražu Furlanu.
Andraž Furlan povzame, da je SPK mnenja, da je odlok o proračunu skladen s pravnim redom
Občine Renče–Vogrsko.
Župan nadaljuje, da je odlok obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo in proračun, zato preda
besedo njegovemu predsedniku.
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Viktor Trojer povzame, da je OGP soglasen, da je odlok primeren za obravnavo na občinskem
svetu.
Župan pove, da je odlok obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti, zato preda besedo
njegovemu predsedniku.
Borut Zorn povzame, da ODD potrjuje obravnavo odloka o proračunu.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

ZA

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Odlok o proračunu za leto 2023 je v prvem branju sprejet.
K 11) Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023 – 1. obravnava (poročevalec:
Tarik Žigon, župan).
Župan nadaljuje na enajsto točko dnevnega reda, ki obravnava načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem za leto 2023 – 1. obravnavna.
Pove, da je predlog načrt enak kot predlog za leto 2022. Morebitne spremembe se bodo zgodile
v primeru novih projektov, ki bi zahtevali odkup nepremičnin, in v primeru uspešnih prodaj
občinskih zemljišč.
Župan nadaljuje, da je načrt ravnanja za leto 2023 na svoji seji obravnaval Odbor za okolje in
prostor in potrdil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023 – 1. obravnava.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha

ZA

PROTI

X
X
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Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Načrt ravnanja z s stvarnim premoženjem za leto 2023 je v prvi obravnavi sprejet.
K 12) Sklep o potrditvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki (poročevalec: Darko

Ličen, direktor Komunala Nova Gorica d.d.).

Župan preide na dvanajsto točko dnevnega reda, ki je bila po prvotnem dnevnem redu sicer tretja.
Točka obravnava sklep o potrditvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki. Besedo poda
poročevalcu, Darku Ličnu, direktorju Komunale Nova Gorica d.d.
Darko Ličen pove, da je pet občin objavilo javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje GJS
zviranja komunalnih odpadkov. Komunala NG je bila izbrana kot najugodnejši ponudnik. V okivru
razpisa je predložila predlagani elaborat.
Ta obravnava samo proračunsko obdobje, brez obračunskega obdobja, saj to omogoča prijavo
na razpis tudi drugim prijaviteljem. V elaborat je vključeno samo zbiranje komunalnih odpadkov.
Elaborat Kostaka (izvajalec obdelave in odlaganja mešanih odpadkov) pa ima samo ceno stroška
na tono. Komunala pa je skladno z odloki dolžni fakturirati strošek uporabnika.
Cena na uporabnika ostane nespremenjena, spremeni pa se razmerje. Pove, da razpis zahteva
eno leto fiksne cene.
V začetku naslednjega leta bo pripravljen elaborat za leto 19, 20 in 21, zato, da bo občinski svet
seznanjen s spremembami cen in s posameznim proračunskim letom.
Župan pove, da je elaborat obravnaval Odbor za okolje in prostor ter potrdil seznanitev z
elaboratom. OOP predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep v predlagani obliki.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 13
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

Sklep je sprejet.

ZA

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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K 13) Razno.
Župan nadaljuje na zadnjo točko dnevnega reda, razno.
Andraž Furlan kot predsednik SPK pove, da komisija predlaga ponovno obravnavo sprememb
Poslovnika na decembrski seji občinskega sveta. Če se že prej izkaže politična volja in izvolitev
z 2/3 večino, bo SPK spremembe predstavila v predlagani obliki. Sicer pa bodo členi, ki so bili za
večino nesprejemljivi, umaknjeni.
Župan se strinja s predhodno uskladitvijo s svetniki. Opozori na pravočasno posredovanje gradiva
za sejo občinskega sveta.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 19.13 uri.
Zapisala:
Hana Šuligoj

________
Župan
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