OBČINA RENČE-VOGRSKO
BUKOVICA 43
5293 VOLČJA DRAGA

ZAPISNIK
10. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v četrtek, 20.
december 2007 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Renče-Vogrsko.
Sejo je sklical in vodil Aleš Bucik, župan Občine Renče Vogrsko. Začela se je ob 17.00 uri.
Prisotni članice in člani občinskega sveta: vsi svetniki (15)
Ostali prisotni: Kazimir Kerševan – predsednik KS Vogrsko, Nataša Gorkič, Robert Ambrož –
oba Občinska uprava, predstavniki sredstev javnega obveščanja
Župan ugotovi sklepčnost (navzočih je vseh 15 svetnikov)in pozdravi svetnice in svetnike ter
ostale prisotne.
Ad 1 - Potrditev dnevnega reda
Predsedujoči predlaga svetnikom sprejem v vabilu predlaganega dnevnega reda s tem, da se
pred točko proračun doda točka – informacija svetnikom o daljnovodu v Renčah.
Valter Mlečnik predlaga, da se točka vprašanja in pobude premakne na začetek, za potrditev
zapisnikov.
Predsedujoči predlaga v sprejem tako spremenjeni dnevni red:
Dnevni red:
1. obravnava in sprejem dnevnega reda;
2. potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 26. 6. 2007;
3. potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 18. 10. 2007;
4. potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje z dne 2. 11. 2007;
5. vprašanja in pobude;
6. sklep o vrtcu in šoli na Vogrskem;
7. sporazum o določitvi deležev posameznih občin ustanoviteljic potrebnih za delovanje
Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilske enote Nova Gorica;
8. pogodba o opravljanju lokalne gasilske službe – Prostovoljno gasilsko društvo
Šempeter;
9. odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave medobčinska uprava Občin
Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko – 1. obravnava;
10. Poročilo o stanju okolja v Občini Renče-Vogrsko;
11. VIRS – pogodba;
12. letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2007;
13. informacija svetnikom o daljnovodu v Renčah;
14. proračun Občine Renče-Vogrsko za leto 2008 – 1. obravnava;
15. razno.
Razprave ni.
Predlog sklepa:
» Potrdi se predlagani dnevni red.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je sprejet.

Stran 1 od 7

Datum: 20. 12. 2007

Ad 2 - Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 26. 6. 2007
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Na zapisnik ni bilo vsebinskih pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje potrditev
zapisnika 8. redne seje.
Predlog sklepa:
»Potrdi se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko z dne 26. 6.
2007.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je sprejet.

Ad 3 - Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 18. 10. 2007
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Na zapisnik ni bilo vsebinskih pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje potrditev
zapisnika 9. redne seje.
Predlog sklepa:
»Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko z dne 18. 10.
2007.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je sprejet.

Ad 4 - Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje z dne 2. 11. 2007
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Na zapisnik ni bilo vsebinskih pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje potrditev
zapisnika 3. korespondenčne seje.
Predlog sklepa:
»Potrdi se zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko z
dne 2. 11. 2007.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je sprejet.

Ad 5 - Vprašanja in pobude
Svetniki se prijavijo k razpravi in po vrsti zastavijo vprašanja. Predsedujoči bo na koncu
odgovarjal na zastavljena vprašanja.
•

Ga. Nataša Podgornik:
1. Sprašuje zakaj občani nimajo vpogleda v zapisnike sej Občinskega sveta Občine
Renče-Vogrsko na občinski spletni strani?
2. Predlaga naj se uredi javna razsvetljava na Vogrskem in na drugi strani viadukta.

•

G. Marjan Murovec:
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3. Sprašuje ali je bil sestanek z direktorji glede obrtne cone?
4. Sprašuje ali je bila podeljena koncesija za zdravnika v ZD Renče?
5. Ponovno poziva župana, naj mu posreduje pisni odgovor glede prihodnosti ZD v
Renčah.
6. Želi pisni odgovor glede sklicevanja sej odborov in komisij Občinskega sveta Občine
Renče-Vogrsko.
•

G. Radovan Rusjan:
7. Daje pobudo, naj se uredi prometna situacija povezana s sanacijo plazu v Gradišču
nad Prvačino.
8. Povabi župana in svetnike na vožnjo z vlakom, s katerim prihaja v občino Dedek
Mraz.

•

G. Valter Mlečnik:
9. Daje pobudo, naj se vsakodnevni prometni zamašek v križišču na Volčji Dragi (pri
zapornicah ob železniški progi) razreši s pomočjo prometnega policista, ki bi v
križišču urejal promet.

•

G. Gregor Kobal:
10. Sprašuje župana ali bo Občinski svet obravnaval rebalans proračuna? Zdi se mu
namreč smiselno, da se sredstva, ki so rezervirana za tlak v Bukovici preusmerijo na
Renče.

•

Ga. Nikita Fajt:
11. Sprašuje zakaj cesta proti Renčam, ki se je sedaj obnavljala, nima cestnih oznak
(črta…)?

Odgovori in pojasnila predsedujočega:
1. Župan meni, da zapisniki niso sestavljeni v obliki, ki bi bila primerna za objavo na
spletni strani. Predvsem ga moti poimensko glasovanje. Že pred sejo se je o tem
posvetoval s Statutarno pravno komisijo. Le-ta se je zavzela, da bo pripravila predlog
spremembe Poslovnika občinskega sveta, ki bo med drugim zajemala tudi
spremembo 12. alinee 1. odstavka 51. člena.
Ko bo to urejeno, se bodo zapisniki objavljali na spletni strani občine.
2. Župan pojasni, da je razsvetljava na tej cesti v pristojnosti DRSC-ja, zato občina v
tem primeru ne more in ne sme ukrepati.
3. Župan pove, da sta na to temo bila že dva sestanka, vendar dogovarjanja še ni
konec in bo o tem poročal, ko bo o zadevi dokončno dogovorjeno.
4. Koncesija za zdravnika v ZD Renče ni bila podeljena, saj tudi ni bilo razpisa za
koncesijo.
5. Župan pojasni, da bo usoda ZD Renče odvisna predvsem od proračuna za leto
2008.
6. Problem sklicevanja odborov in komisij Občinskega sveta in posredovanja gradiva
le-tem in svetnikom bo dokončno rešen, ko bo Statutarno pravna komisija pripravila
predlog spremembe Poslovnika občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko.
Načeloma pa se občinskim svetnikom pošlje gradivo 14 dni pred sejo.
7. Župan s pobudo soglaša.
8. Župan s pobudo soglaša.
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9. Župan s pobudo soglaša.
10. Župan pojasni, da rebalans proračuna ne bo potreben. Čas za prenos sredstev je v
letošnjem letu zamujen. Pojasni pa, da se tiste postavke iz proračuna za leto 2007
prenesejo v leto 2008 in lahko tudi v kakšni drugi obliki.
11. Župan pojasni, da urejanje ceste še ni zaključeno. Dokončna preplastitev ceste se
bo izvedla šele spomladi, ko bodo višje temperature.

Ad 6 - Sklep o vrtcu in OŠ na Vogrskem
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Uvodno pojasnilo je podal župan.
Na sklep ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal sklep na glasovanje.
Predlog sklepa:
»Potrdi se sklep v predlagani obliki.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je sprejet.

Ad 7 - Sporazum o določitvi deležev posameznih občin ustanoviteljic potrebnih
za delovanje Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilske enote
Nova Gorica
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Uvodno pojasnilo je podal župan.
Na sporazum ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal sklep na glasovanje.
Predlog sklepa:
»Občinski svet Občine Renče-Vogrsko soglaša s predlaganim sporazumom o določitvi
deležev posameznih občin ustanoviteljic potrebnih za delovanje Javnega zavoda za
gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilske enote Nova Gorica.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je sprejet.

Ad 8 - Pogodba o opravljanju lokalne gasilske službe – Prostovoljno gasilsko
društvo Šempeter
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Uvodno pojasnilo je podal župan.
Na pogodbo ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal sklep na glasovanje.
Predlog sklepa:
»Občinski svet Občine Renče-Vogrsko soglaša s predlagano pogodbo o opravljanju
lokalne gasilske službe.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je sprejet.
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Ad 9
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave medobčinska
uprava Občin Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko – 1. obravnava
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Uvodno pojasnilo je podal predsedujoči.
Na odlok ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal sklep na glasovanje.
Predlog sklepa:
»Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave medobčinska uprava
Občin Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko gre v 2. obravnavo na naslednji seji.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je sprejet.

Ad 10 - Poročilo o stanju okolja v Občini Renče-Vogrsko
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Uvodno pojasnilo je podal G. Silvester Vončina.
Hkrati je podal tudi poročilo o delu Projektno razvojnega sveta, kateremu predseduje.
Na poročilo o stanju okolja v Občini Renče-Vogrsko ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal
sklep na glasovanje.
Predlog sklepa:
»Sprejme se poročilo o stanju okolja v Občini Renče-Vogrsko v predlaganem besedilu.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je sprejet.

Ad 11 - VIRS – pogodba
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Uvodno pojasnilo je podal predsedujoči.
K razpravi sta se prijavila dva svetnika:
1. G. Silvester Vončina: Podal je pobudo glede sodelovanja med VIRS in UNG.
2. G. Samo Turel: Najprej sprašuje župana, kdo je ustanovitelj VIRS-a? Delovanje VIRS-a
podpira, ker je pozitiven za naše okolje, izrazil pa je pomislek glede zagotovitve
prostorov Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za uporabne družbene vede. Opozoril je,
da sta ti dve fakulteti zasebni in se zato financirata sami oziroma iz šolnin. Poudarja, naj
ima VIRS korist od omenjenih fakultet in ne obratno.
Predsedujoči pojasni, da so soustanoviteljice VIRS-a občine. Razloži, da participacija Občine
Renče-Vogrsko ne pokriva stroškov zaposlenih in je zadostna zgolj za izvajanje točke 1 iz
pogodbe.
Razprava je bila s tem zaključena, predsedujoči je dal sklep na glasovanje.
Predlog sklepa:
»Občinski svet Občine Renče-Vogrsko soglaša s predlagano pogodbo o sofinanciranju
VIRS.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je sprejet.
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Ad 12 - Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Uvodno pojasnilo je podal G. Radovan Rusjan.
K razpravi so se prijavili trije svetniki:
1. G. Marjan Murovec: Izvedeti želi kako je z investicijskim vlaganjem v športne objekte na
območju športnega parka v Renčah. Ali so pri načrtovanju dogajanj v parku sodelovala
vsa športna društva?
G. Radovan Rusjan pojasni, da so bile upoštevane vse želje.
Župan doda, da je bil naročen geodetski posnetek. Predvidena je rešitev celotnega kompleksa
šole z okolico v Renčah.
2. G. Gregor Kobal: Predlagane postavke so 20% višje od lanskih. Na podlagi česa so te
ocene narejene? Kje je vidna realizacija programov in kdo dejansko nadzoruje porabo?
G. Radovan Rusjan Pojasni, da je realizacija razvidna iz poročil društev, ki jih nadzira občinska
uprava.
3. Ga. Vanda Ožbot: V vednost pove, da je bila s strani Volčje Drage bila dana želja za
odcepitev prav zaradi tega, ker na Volčji Dragi ni otroškega igrišča.
Razprava je bila s tem zaključena, predsedujoči je dal sklep na glasovanje.
Predlog sklepa:
»Sprejme se Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
14
PROTI:
1
Sklep je sprejet.

Ad 13 - Informacija svetnikom o daljnovodu v Renčah
Župan razloži, da je uvrstil to točko na dnevni red, ker se v javnosti pojavljajo dezinformacije
glede daljnovoda. Želi, da Občinski svet zavzame stališče glede nadaljnje aktivnosti občine pri
reševanju zapletov glede daljnovoda. Na kratko pojasni dogodke glede daljnovoda, ki so se
zgodili v letošnjem letu. Predlaga, da Odbor za gospodarstvo in proračun prouči vso
dokumentacijo v zvezi z daljnovodom, da opravi razgovor s KS Renče in poda poročilo, kakšno
je dejansko stališče prebivalcev Renč.
K razpravi sta se prijavila dva svetnika:
1. G. Marjan Murovec: Kot bivši predsednik KS Renče pojasni, da je želja krajanov Renč
že od vsega začetka (od leta 2002) enaka in sicer želijo, da se daljnovod vkoplje. V
nadaljevanju pojasni dosedanji postopek in poudari, da v stališča ELES-a ne verjame.
2. Ga. Nikita Fajt: Predlaga, naj se počaka na rešitve odvetnika in šele nato naj se sestane
Odbor za gospodarstvo in proračun.
Predlog sklepa:
»Odbor za gospodarstvo in proračun prouči vso dokumentacijo v zvezi z daljnovodom,
opravi razgovor s KS Renče in poda poročilo, kakšno je dejansko stališče prebivalcev
Renč.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
12
PROTI:
1
Sklep je sprejet.

Ad 14 - Proračun Občine Renče-Vogrsko za leto 2008 – 1. obravnava
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Uvodno pojasnilo glede priprave proračuna je podal
predsedujoči in povedal, da bo druga obravnava 15. 1. 2008. Pred tem pa naj bi se sestale vse
komisije in odbori in obravnavale predlog proračuna.
Stran 6 od 7

Datum: 20. 12. 2007

Župan pojasni, da sta izvirna prihodka proračuna sta dohodnina in koncesijska dajatev. Slednja
predstavlja 25% proračuna. Občinski proračun je torej v veliki meri odvisen od igralnice.
Proračun za leto 2008 znaša 3.317.000 EUR, kar je nekoliko več od letošnje realizacije. Glede
na to bo treba določiti hitrost razvoja naše občine. Investicije, ki niso bile realizirane v letošnjem
letu, smo avtomatsko prenesli v naslednje leto.
Glede na to, da je v predlogu proračuna primanjkljaj, se bo potrebno odločiti za eno izmed
sledečih možnosti:
zreducirati vse proračunske postavke za 7%;
določene postavke umakniti iz proračuna;
se zadolžiti, pri čemer mora biti zaključena delitvena bilanca; maksimalna
zadolžitev pa je lahko 20% prihodkov na letni ravni.
K razpravi so se prijavili štirje svetniki:
1. G. Marjan Murovec: V imenu Odbora za gospodarstvo poudarja, da je nujno zagotoviti
sredstva za infrastrukturno hrbtenico. Za dosego teh ciljev predlaga, da se za potrebe
občinske stavbe vloži toliko sredstev, kolikor je nujno potrebno. Predlaga, da se ta
postavka zniža na toliko, kolikor je nujno za zagotovitev delovanja občinske uprave.
Predlaga tudi, da se znižajo sredstva za odkup zemljišč. Tako dobljena razlika naj se
nameni za Renško obvoznico in za izgradnjo obrtnih con, kanalizacije in čistilnih naprav.
2. Ga. Silvester Vovčina: Meni, da bi morale biti strukturne postavke v smislu razvoja
uravnotežene. Predlaga, da se sprejme strategija, po kateri se občina ne bi zadolževala.
Poleg tega je mnenja, da je za pripravo dokumentacije projektov predvidenih premalo
sredstev in svetuje, da se temu nameni več.
3. G. Valter Mlečnik: Predlaga korekcijo nekaterih postavk. Predvsem ga zanimajo
sredstva namenjena obnovi strehe v Šoli v Bukovici in postavka 11. Meni, da se ne sme
zanemariti vidik kmetijstva in želi, da se tudi sredstva za kmetijstvo povišajo.
4. Ga. Nikita Fajt: Predlaga, da se zviša obseg sredstev namenjenih za kmetijstvo. To je
bilo sicer s strani župana že obljubljeno na seji odbora, ampak predlog proračuna tega
ne vsebuje.
Župan predlaga odborom, naj pripravijo svoja stališča in s tem zaključuje razpravo.
Predlog sklepa:
»Predlog Proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2008 gre v 2. obravnavo na naslednji
seji.«
NAVZOČIH: 15
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je sprejet.

Ad 15 - Razno
Župan vse prisotne povabi na otvoritev ceste Dombrava – Vogrsko.
Župan se ob koncu zahvali še prisotnim in predstavnikom medijev.
Seja Občinskega sveta je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala: Nataša Gorkič
Aleš Bucik
Župan
Številka: 00703-11/2007-1
Datum: 20. 12. 2007
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