OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Številka: 00703-8/2020-6
Datum: 20. 10. 2020

ZAPISNIK
13. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko,
ki je bila v torek, 20. 10. 2020, ob 16. 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.
Vabljeni: člani občinskega sveta, občinska uprava, poročevalci, nadzorni odbor in mediji.

Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta in župan:
Vanda Ožbot, Marko Furlan, Aleš Furlan, Boris Čoha, Urban Martinuč, Žan Bric,
Karmen Furlan, Marko Švara, Viktor Trojer, Jožef Hvalica, Dušan Nemec, Radovan
Rusjan, Borut Zorn in Tarik Žigon.
Opravičeno odsotni: Florida Petelin
2. občinska uprava.
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost. Prosi za jedrnatost seje zaradi
protikoronskih ukrepov, ki omejujejo zbiranje ljudi. Opomni, naj bodo replike kratke in jedrnate.
Javno se opraviči pravnici občinske uprave, Špeli Glušič, da jo je v prejšnji seji osebno
izpostavil v tematiki prodaje zemljišč. Ob tem župan sprejema odgovornost.
V nadaljevanju da župan v obravnavo in potrditev zapisnik 12. redne seje. Odpre razpravo na
zapisnik.
Marko Švara opomni na Poslovnik (21. člen in 54. člen) in poda proceduralno pripombo, da je
zapisnik pretekle seje potrebno pridobiti sedem dni pred novo sejo. Doda še, da je v prejšnjem
mandatu potekala praksa pošiljanja SMS sporočil z datumom seje in ob tem prosi, da se s
takim obveščanjem nadaljuje.
Župan pove, da se bo priporočila upoštevalo.
Župan da na glasovanje zapisnik 12. redne seje.
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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

ZA
PROTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Odsotna
X

Zapisnik 12. redne seje je potrjen.

K 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan preide na prvo točko, ki se tiče obravnave in sprejetja dnevnega reda.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje sprejem dnevnega reda.
1.
2.
3.
4.

Obravnava in sprejem dnevnega reda
Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje
Vprašanja in pobude svetnikov
Odlok o rebalansu proračuna za leto 2020 2. branje (poročevalka: Beti Čufer,
Sekretarka za finance in proračun)
5. Vprašanja in pobude svetnikov
6. Razno

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

ZA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI
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Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
Odsotna
X

Dnevni red za 13. redno sejo je sprejet.
K 2) Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje.
Župan preide na drugo točko dnevnega reda in prebere sprejete sklepe:
- Odlok o zagotavljanju obvezne občinske GJS 24-urne dežurne službe v okviru
pogrebne dejavnosti na območju Občine Renče-Vogrsko
- Sklep o sofinanciranju nadstandarda v OŠ Renče
- Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov GENG
- Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom
Vsi sklepi so bili ustrezno vročeni pristojnim službam.
Župan prebere poročilo. Začne z delom Oddelka za družbene dejavnosti. Tu se je zaključilo
delo strokovnih komisij za izbor in vrednotenje prijav na razpis za sofinanciranje društev na
področju družbenih dejavnosti. V teku je razpis za dodeljevanje štipendij in nagrad za mlade
talente, rok za podajo prijav je 4. 11. 2020. Objavljeno je javno povabilo za podajo predlogov
za imenovanje predstavnika občine v svetu Javnega zavoda Zdravstveni dom –
Zobozdravstveni dom Nova Gorica, zaradi zaključka mandata trenutnega predstavnika, rok za
podajo predloga je 28. 10. 2020.
Na oddelku, ki se ukvarja s področjem kmetijstva in turizma, poteka sprotno delo na projektih.
Projekt WiFi4EU je zaključen. Ureja se še manjše napake na določenih točkah ter pripravlja
končna dokumentacija.
Za projekt Grevislin potekajo skupni sestanki s predstavništvom iz Trsta ter nabor vprašanj
glede slovenske zakonodaje za pošiljanje, ki bo poslan na pristojna slovenska ministrstva za
potrebe čimprejšnjega začetka izvedbe.
Za projekt Walk of Peace / Pot miru je pripravljen osnutek pogodbe o služnosti s Slovenskim
državnimi gozdovi glede parcele na Vinišču. Sedaj ga pregledujejo na PRC-ju in na MONG-u.
Prav tako je uspešno zaključen projekt Kul-stik, za katerega se ureja končno poročilo.
Zahtevek za povratna sredstva bo poslan 30. 10. 2020.
Projekt Pot Vipava poteka z usklajevanjem vodilnih partnerjev (Občino Miren–Kostanjevica)
glede stroškov geodezije in gradbenega nadzora za postavitev ptičje opazovalnice.
Za projekt Green destination je bil izveden skupni sestanek zelene ekipe Občine Renče–
Vogrsko. Delo je bilo razdeljeno po področjih. Začela se je priprava poročil za končni vnos
dokumentacije na spletno platformo za končno presojo.
Župan preide na poročilo o delu Oddelka za okolje in prostor. Zaključena so bila dela za
cestišče pri Špacapanih v Renčah. Podana je bila reklamacija zaradi popuščanja cestišča po
zadnjih poplavah. Zaključena so dela projekta vodovod Zrzinišče, prav tako se urejajo še zadnji
priključki pri vodovodu Kurnik. V tem času so se izvajala dela v sodelovanju s Hidotehnikom –
izvajala so se sanacijska dela na območjih Oševljek, Lukežiči, Martinuči, Merljaki, potok Renc,
od Vinišča do placa. K določenim delom je pristopila tudi Občina s pomočjo režijskega obrata.
Do konca tega tedna potekajo še določena intervencijska dela s strani države.
Istočasno se opravljajo določene sanacije na OŠ Renče, zaradi napak v povezovalnem traktu
in v kotlovnici. Sanacija bo izvedena v čim krajšem možnem času.
K 3) Odlok o rebalansu proračuna za leto 2020 2. branje (poročevalka: Beti Čufer,
Sekretarka za finance in proračun)
Župan odpre tretjo točko dnevnega reda in preda besedo poročevalki Beti Čufer, sekretarki za
finance in proračun.
Beti Čufer pove, da v predlogu rebalansa ni prišlo do sprememb in preda besedo svetnikom.
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Župan pove, da je prišlo do amandmajev in predstavi postopek. Najprej bodo svoja poročila
podali odbori in komisije, sledila bo razprava, nato pa še predlagani amandmaji (predlog,
obrazložitev, glasovanje).
Župan preda besedo Viktorju Trojerju, predsedniku Odbora za gospodarstvo in proračun.
Viktor Trojer opomni na zapisnik, ki so ga člani Občinskega sveta že prejeli, in predlaga
nadaljevanje seje.
Župan preda besedo Borutu Zornu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti.
Borut Zorn pove, da je ODD obravnaval predlog rebalansa. Člani odbora so se strinjali, da se
točke, ki zadevajo družbene dejavnosti, sprejmejo v predlagani obliki.
Župan preda besedo Statutarno pravni komisiji.
Andraž Furlan pove, da se tudi SPK strinja z nadaljnjo obravnavo Odloka.
Župan preda besedo še predsednici Odbora za okolje in prostor.
Karmen Furlan pove, da se tudi ODP strinja, da je Odlok primeren za drugo obravnavo.
Župan se zahvali za poročila in odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan obravnava prvi amandma, ki je bil vročen z njegove strani. Gre za spremembo 8. člena.
Skupno povečanje ali zmanjšanje proračunske postavke ne sme presegati 30 % vrednosti
celotne postavke.
Ob tem poda obrazložitev, da je upošteval, da je na prejšnji seji prišlo do popravkov
(opredeljenost posamezne proračunske postavke). Vrednost sprememb v višini 30 % utemelji
s sklicevanjem na 95. člen Zakona o javnem naročanju, ki omogoča, da v primeru sprejete
podpisane pogodbe za izvedbo dela ali naročila, v kolikor se izkaže, da je prišlo do dodatnih
del ali povečanega obsega dela, se k pogodbi lahko pristopa z aneksi do 30 % pogodbene
vrednosti (torej brez dodatnega javnega naročila).
Župan odpre razpravo.
Viktor Trojer postavi proceduralno vprašanje, saj je predlog županovega amandmaja
vsebinsko enak njegovemu predlaganemu amandmaju – razlika je prisotna samo v višini
procentov. Ker bo potekalo glasovanje za vse amandmaje, ga zanima, kaj se zgodi (zaradi
parnega števila prisotnih svetnikov) v primeru, da so glasovi razdeljeni 7:7.
Želi, da se svetniki poenotijo in da glasovanje poteka samo o enem izmed izpostavljenih
amandmajih.
Župan pove, da se v primeru neodločenega glasovanja sejo prekine, izvede sestanek s
Statutarno pravno komisijo in odloči, ali bo potrebno ponovno glasovanje.
Vanda Ožbot pove, da je Lista za našo občino v preteklih mandatih že predlagala, da se na
strani župana omeji porabo sredstev. Spomni na seje prejšnjih mandatov in nesoglasij, ki so
na isto temo bila prisotna že takrat.
Radovan Rusjan replicira svetnici Vandi Ožbot in prosi za pojasnilo, na katere stranke je s
svojo izjavo ciljala.
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Vanda Ožbot pove, da misli na svetnike, ki sedijo na njeni nasproti strani in ki so preglasovali
takratni predlog o omejitvi prerazporejanja sredstev, s katerimi upravlja župan. Opomni še na
sporno prerazporeditev glede »kavarne Renče«.
Župan prosi, da se svetniki osredotočijo na obravnavo letošnjega proračuna
Viktor Trojer replicira svetnici Vandi Ožbot, da on takrat ni bil član Občinskega sveta, četudi ji
sedaj sedi na nasprotni strani, kot je omenila v svoji izjavi.
Župan ponovno opomni, naj se svetniki osredotočijo na trenutni mandat.
Viktor Torjer proceduralno predlaga pavzo, da se svetniki lahko uskladijo glede glasovanja.
Župan ugodi predlogu.
Seja je prekinjena ob 16.21.
Seja se nadaljuje ob 16.23.
Župan po premoru pušča odprto razpravo.
Viktor Trojer obrazloži svoj glas in pove, da so se svetniki poenotili o vsebini. Zato bo pri
naslednji točki, ko bo obravnavan njegov amandma, umaknil predlog tretjega amandmaja.
Župan da na glasovanje prvi predlagan amandma.

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

ZA
PROTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Odsotna
X

Prvi amandma, predlagan s strani župana, je sprejet.
Župan nadaljuje točko z drugim amandmajem, ki je bil prav tako vložen z njegove strani.
Amandma je predlagala Komisija na področju razvoja kmetijstva in podeželja Občine RenčeVogrsko. Iz proračunske postavke Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje za 1883,23 evrov bi s sprejetim amandmajem prenesel finance na proračunsko
postavko Spodbujanje, urejanje zemljišč in pospeševanje razvoja kmetijstva.

Stran 5 od 19

Razpis je že zaključen, nanj pa se (zaradi neizpolnjevanja pogojev) ni prijavil nihče. Zato je
Komisija predlagala, da se sredstva prerazporedi na drugi razpis, kjer so sredstva nujna in
koristna.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje drugi predlagan amandma.
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

ZA
PROTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Odsotna
X

Drugi amandma, predlagan z županove strani na pobudo Komisije za kmetijstvo, je sprejet.
Župan nadaljuje točko s tretjim predlaganim amandmajem, ki ga je vložil svetnik Viktor Trojer
in preda besedo svetniku.
Viktor Trojer pove da, kot je napovedal, umika predlagan amandma.
Župan umakne amandma številka 3.
Župan nadaljuje z obravnavo četrtega amandmaja, ki je bil prav tako vložen s strani svetnika
Viktorja Trojerja. Vsak stolpec tabele, ki so jo svetniki prejeli kot gradivo seje, predstavlja
posamezen amandma, zato bo potrebno posamezno glasovanje.
Župan za obrazložitev prvega stolpca četrtega amandmaja poda besedo svetniku.
Viktor Trojer pove, da s predlaganimi amandmaji želi slediti usklajeni porabi investicijskih
vlaganj po krajevnih skupnostih. Dodatno temu želi slediti tudi zmanjšanju stroškov za zunanje
sodelavce. V primeru razprave je pripravljen podati dodatna pojasnila. Svetnikom predlaga, da
amandmaje v celoti podprejo.
Župan odpre razpravo.
Andraž Furlan postavi vprašanje sekretarki za proračun. Zanima ga namreč postavka
namenjena delu preko študentskega servisa. Poudari, da so trenutno zaposlene osebe, ki
delajo preko študentske napotnice, nujno potrebne za delovanje občinske uprave. Zanima ga
likvidnost in ohranjanje zaposlenih študentov tudi po sprejetju predlaganega amandmaja.
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Beti Čufer pove, da je študentsko delo planirano do konca leta, zaradi odsotnosti zaposlene.
Z rebalansom iz te proračunske postavke ne bo dovolj financ za plačilo opravljenih ur. Prav
tako bo težko s sprejetim amandmajem in možnostjo omejenega razporejanja.
Viktor Trojer pove, da sprejetje amandmaja ne bi smel pretirano vplivati na izplačilo, saj se to
za nekaj tednov lahko zamakne. Decembrsko izplačilo pa že spada v proračun novega leta.
Karmen Furlan pove, da je njeno vprašanje bilo enako, kot ga je že izpostavil svetnik Andraž
Furlan. Prav tako jo zanima postavka, namenjena zunanjim sodelavcem, in dodatni stroški, ki
se lahko pojavijo ob razglasitvi epidemije.
Župan pove, si predvsem zaradi zdravja občanov takih prerazporeditev in ponovnega
rebalansa, ne želi.
Radovan Rusjan pove, da se postavka, namenjena delu preko študentskega servisa, tiče vseh
študentov, ki so v tem letu delali na občinski upravi. Problematizira predvsem poletno delo
študentov, ki so bili prisotni na Občini.
Andraž Furlan pove, da želi amandma podpreti, a obenem želi zagotoviti plačilo študentskega
dela. V primeru tega zagotovila, da bo prejeto ustrezno plačilo, bo namreč tudi on amandma
podprl.
Župan pove, da je amandma pregledala občinska uprava. Pove, da so predvideni stroški v
amandma vključeni in da ga je mogoče izpeljati z določenim prerazporejanjem.
Župan da na glasovanje četrti predlagan amandma.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 9
PROTI: 0
ZA
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

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
Odsotna
X

Četrti amandma je sprejet.
Župan nadaljuje sejo z obravnavo drugega stolpca predlaganega amandmaja in preda besedo
svetniku, Viktorju Trojerju.
Viktor Torjer pojasni, da se amandma tiče problematike starejših. Predlaga, da postavka o
dnevnem centru starejših ostane nespremenjena in da se na ta način pospeši izvedbo projekta.
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Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje peti predlagan amandma.

Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 10
PROTI: 0
ZA
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

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Odsotna
X

Peti amandma je sprejet.
Župan nadaljuje sejo z obravnavo šestega predlaganega amandmaja in poda besedo
predlagatelju, Viktorju Trojerju.
Viktor Trojer pojasni, da želi s predlaganim amandmajem uskladiti denarno razporeditev za
vse tri krajevne skupnosti.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje šesti amandma.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 10
PROTI: 0
ZA
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric
Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
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Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
Odsotna
X

Šesti amandma je sprejet.
Župan nadaljuje sejo z obravnavo zadnjega, sedmega predlaganega amandmaja. Za pojasnilo
prosi predlagatelja, Viktorja Trojerja.
Viktor Torjer pove, da po njegovem mnenju vsa postavka o OPN-ju ne bo v celoti porabljena,
zato predlaga, da se sredstva prerazporedijo za uskladitev med krajevnimi skupnostmi.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje sedmi amandma.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 11
PROTI: 0
ZA
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

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Odsotna
X

Sedmi amandma je sprejet.
Župan prekine sejo z namenom uskladitve finančnega dela in pripravo na glasovanje
končnega odloka o rebalansu.
Prekinitev seje ob 16.39.
Nadaljevanje seje ob 16.50.
Župan pove, da je sprejete amandmaje pregledala strokovna služba in ugotovila, da je predlog
rebalansa proračuna uravnotežen. Doda še, da če svetniki želijo, so lahko sedaj seznanjeni s
spremenjenimi računskimi postavkami.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje Odlok o rebalansu proračuna za leto 2020 s sprejetimi amandmaji.
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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

ZA
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

X
X
X
X
X
Odsotna
X

Odlok o rebalansu proračuna za leto 2020 s sprejetimi amandmaji je sprejet.
K 4) Vprašanja in pobude svetnikov
Župan odpre četrto točko dnevnega reda in preda besedno svetnikom in svetnicam.
Aleš Furlan postavi vprašanje, ki se tiče Občine kot soustanoviteljice Zdravstvenega doma
osnovno varstvo Nova Gorica. Ukinila se je namreč pediatrična ambulanta v Šempetru, vsi
pacienti pa so preusmerjeni v Novo Gorico. Zanima ga, ali so se na to temo župani že sestali.
Ker je občinska predstavnica zdravstvenega doma že dalj časa odsotna, ga zanima tudi, ali se
bo poiskalo ustrezno zamenjavo.
Župan pove, je seznanjen s pomanjkanjem kadra. Tema je bila izpostavljena na
kolegiju županov, župan je govoril tudi z direktorico ZD. Pove, da razpis na državni
ravni izvaja Zdravstvena zbornica, k čimprejšnji izvedbi pa spodbujajo župani dotičnega
območja. Cilj je namreč čimprej rešiti kadrovski primanjkljaj in zagotoviti ustrezno
zdravstveno obravnavo.
Radovan Rusjan postavi tri vprašanja, ki se tičejo Oddelka za okolje in prostor. Zanima ga
primarni vod Renče-Bilje, predvsem glede kohezije.
Izpostavi primera sosednjih občin, ki sta pridobili 100 % sredstev za vzpostavitev centra za
starejše občane. Zanima ga stanje Občine pri oblikovanju tega centra in pridobivanju ustreznih
sredstev.
Kot zadnje vprašanje pa izpostavi problematičnost sestanka glede na Covid omejitve in vladne
odloke, ki prepovedujejo druženje.
Župan odgovori, da je občina od zadnje seje pridobila drugo recenzijo za postavitev
voda. Občinska uprava usklajuje še nekatere spremembe in si prizadeva, da bi lahko
čimprej prejela odločbo s strani SVRK-a. Doda še, da gre za obsežen elaborat, ki ga je
potrebno ponovno ustrezno dopolniti. To je namreč osnova za kohezijska sredstva in
začetek postopka za izpeljavo razpisa.
Glede dnevnega centra starejših pove, da se je na razpis lahko prijavil zavod in ne
občina sama. Občina Renče-Vogrsko je s strani Doma upokojencev Nova Gorica (ki je
se na razpis prijavila) prejela odgovor, da v tokratnem razpisu ne more sprejeti še ene
občine. Doda še, da se Občina še vedno zanima za razpise, ki bi omogočali izgradnjo
dnevnega centra (na primer: eko sklad bi v primeru energetsko varčne gradnje lahko
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povrnil 50 % sredstev). Vsekakor ostaja to tema, za katero se še išče ustrezna
sredstva.
Dovoljenje za izvedbo seje Občinskega sveta je zapisano v 1. členu 4. točke odloka, ki
je bil objavljen v Uradnem listu 19. 10. 2020.
Radovan Rusjan še doda, da je na seji prejšnjega mandata bil prisoten direktor Doma
upokojencev Nova Gorica in izrazil zanimanje za postavitev centra znotraj občine. Zato je
svetnik začuden, da sedaj Dom ni bil zainteresiran za sodelovanje.
Župan pove, da ni šlo za nezainteresiranost, temveč za zasedenost zavoda z že dvema
obsežnima projektoma.
Viktor Trojer se dotakne iste teme. Pove, da je razpis (s strani Ministrstva za delo) podaljšan
do 16. 11. 2020. Predlaga, da stopi Občina v stik z Domom upokojencev Ajdovščina, ki bi bil
mogoče zainteresiran za izvedbo tega projekta.
Župan se svetniku za pobudo zahvali.
Jožef Hvalica pove, je po elektronski pošti županu poslal pobudo na temo dnevnega centra.
Leta 2018, ko se je oblikovala projektna skupina in pripravljala elaborat, se je aktivno podporo
projektu nudil Dom upokojencev Nova Gorica. Po njegovem mnenju je projekt po letu 2018
ostal na mestu. Pobudo odda svetnik v pisni obliki. Pobuda je priloga zapisniku.
Župan pove, da se s predlaganimi pobudami strinja, saj se zaveda pomembnosti
postavitve dnevnega centra za starejše.
Andraž Furlan podpre pobude, obenem pa izpostavi pomembnost mladih in željo po
priseljevanju mladih.
Druga pobuda se tiče poplav. Poziva k vztrajnosti, da izbrani izvajalci ustrezno sanirajo
področja, kjer redno prihaja do poplav. Izpostavi ulico, v kateri živi – nekoč so ti občani lahko
sami sanirali in urejali struge ter preprečevali in zajezili poplave. Sedaj pa se populacija stara
in so v teh izrednih razmerah nemočni. Poziva Občino, da zagotovi to osnovno varstvo svojih
občanov in pozove ustrezne organe. Doda fotografije zadnjih poplav. Fotografije so priloga
zapisnika.
Župan pove, da se zaveda, da je zagotavljanje varnosti njegova primarna naloga. Želi,
da se težave evidentira in beleži. Občina že poziva Hidrotehnik, da se zadeve hitreje
premaknejo. Predvsem pa zahteva ustrezno delo na terenu in dodatno čiščenje
pritokov. Poziva Hidrotehnik, naj pripravi plan dela in ga predstavi občanom. Osveščati
je potrebno tudi občane, da se očiščenih odtokov ne zapira, maši ali dodatno
onesnažuje. Krivda je razporejena med koncesionarjem, Občino a nenazadnje tudi na
občane, ki v struge rek spuščajo smeti od košnje ali sečnje.
Sanacija Lukežičev je že v planu, narejena je študija, ki pojasnjuje nastanek poplav in
obenem predstavi rešitve. Naslednje leto je predvidena sanacija omenjenega območja.
Župan še opomni, da so poplave prisotne po celi občine, predvsem pa so problematični
pritoki v Vipavo (Lijak, Bazarščk in pritoki iz Bukovice). Velikega pomena je tudi to, da
se glas o sanaciji sliši in zapiše ter tako poveča nujnost izvedbe in pridobi sredstva za
sanacijo.
Radovan Rusjan pove je v času prejšnjega mandata kot podžupan namenjal pozornost tej
problematiki. Pove, da gre za dva različna tipa poplav (iz Krasa ali iz reke Vipave). Poplave s
kraške smeri so problematične zaradi nanašanja materiala in kamenja. Te poplave navadno
naredijo več škode. Doda še, da so v določeni meri res krivi tudi ljudje sami. V omenjenem
zaselku Lukežiči so namreč ljudje nepravilno postavili jez in cevi, kar je ustavilo pretok vode.
Pove, da bi na tej točki bilo potrebno postaviti skalomet. Kar je bilo sanirano, da teče voda po
površju, so ljudje nepravilno zajezili, kar zopet povzroča težave. Problematični so napačno
knjižen potoki in naknadno postavljeni mejniki. Pretekle poplave so bile resnično ekstremne, a
določene manjše sanacije in spremembe, bi lahko omejile večjo škodo.
Župan se zahvali za pobudo.
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Karmen Furlan zahteva poročilo Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Prosi, da
naslednje seje udeleži predstavnik občinske uprave, ki z Zavodom sodeluje. Želi, da se
poročilo umesti v dnevni red naslednje seje.
Župan sprejme pobudo svetnice.
Borut Zorn izpostavi primer dobre prakse v Arčonih, ki so bili pred desetletji poplavljeni.
Urejena zajezitev potoka je omogočila, da je voda ustrezno odtekala. Takšno smotrnost
urejanja odtekanja predlaga tudi na drugih poplavnih območjih.
Izpostavi še pobudo, ki jo je že podal – predlaga urejeno območje za odlaganje zelenega
odreza. Ljudje namreč zelenje odvržejo tudi v potoke, kar tudi povzroči poplavo.
Kot tretjo zadevo izpostavi parkirne prostore v Renčah pri Zdravstvenemu domu. V
popoldanskem času je namreč tam nemogoče varno parkirati. Parkirni prostor za OŠ Renče
je zaprt s trakom, kot je to naročil ravnatelj šole. Zapora ostaja tudi v popoldnevih in vikendih,
ko imajo tamkajšnja športna društva treninge. V jutranjem času je tam zaradi gneče
avtomobilov in otrok nevarno. Predlaga, da se trak umakne.
Župan se strinja, da začasne rešitve poplav niso ugodne in da je reševanje potrebno
opraviti sistematično po traktih.
Glede zelenega odreza pove (kar je predlagal tudi Odbor za okolje in prostor), da bo
Komunali predlagano, da na ekološke otoke postavijo velike rjave kontejnerje, v katere
je te večje organske odpadke mogoče odlagati.
Glede parkirnih mest v bližini Zdravstvenega doma Renče bo župan obvestil redarsko
službo. Prav tako bo še enkrat pozval ravnatelja OŠ Renče, da omenjeni trak umakne.
Marko Furlan prav tako opozori na poplave na območju Dombrave. Problem vidi v slabem
odtekanju vode zaradi previsoko postavljenih cevi.
Opozori, da še vedno čaka na odgovore pobud in predlogov članov.
Pripomni še na slabo internetno povezavo zaselka Dombrava. Predlaga da bi projekt WiFi4EU,
ki omogoča brezžične dostopne točke, bilo bolj smotrno postaviti na takšnih območjih.
Izpostavi še pločnik v Dombravi in ureditev avtobusnih postajališč, ki bi bila varna za šolarje.
Župan pove, da bo možnost postajališča na občinski cesti dal v pregled strokovni službi.
WiFi4EU je evropski projekt, postavitve točk so bile izbrane glede na število dnevnih
priklopov, ki morajo dosegati predpisano vrednost. Če se lokacija tekom uporabe
pokaže kot neustrezna, jo je mogoče premestiti.
Za ostale še neodgovorjene pobude bo župan podal odgovore v zapisniku sledeče
seje.
Marko Švara opomni na prejšnjo sejo in vprašanje svetnika Radovana Rusjana glede
seznanitve Občinskega sveta z načrtovanimi projekti.
Župan pove, da bo tabela načrtovanih projektov pripravljena do naslednje seje.
Andraž Furlan želi dopolniti svojo pobudo. Predlaga vzpostavitev komisije, ki bi načrtovala
reševanje poplav na območju občine. Ob tem se zahvali gasilcem in Civilni zaščiti RenčeVogrsko, ki so hitro urgirali in pomagali preprečiti še hujšo škodo. Pohvali še pristop
podžupana, ki je osebno pristopil do prizadetih ob poplavah.
Župan se strinja s predlogom o vzpostavitvi komisije, ki mora biti sestavljena iz
predstavnikov ogroženih območij in strokovne skupine.
Tudi sam se pridružuje zahvali vsem, ki so v poplavah pomagali.
Vanda Ožbot se strinja s pripombami glede poplav in nujnosti reševanja. Problemi so prisotni
pri številnih vodotokih. Predlaga, da Občina pridobi plan Hidrotehnika, ki zajema načrt sanacije
vodotokov do naslednje seje. Nujno je reševanje in urejanje vodotokov celotne regije.
Drugo vprašanje se nanaša na pojav prašičje kuge pri divjih prašičih. Zanima jo odločitev
lokalnih lovskih družin.
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Župan pove, da je vodstvo Hidrotehnika že pozval k pripravi plana in seznanitev z
njihovimi dolgoročnimi načrti. Intervencijski paket je podjetje že posredovalo na
občinsko upravo.
Lokalna lovska družina (ki pokriva tudi del sosednjih občin) je sprejela sanitarne
ukrepe: če kdorkoli opazi kadaver divjega prašiča, naj se ga ne dotika ali približuje. O
tem naj obvestijo policijo, ki bo ustrezno ukrepala in podala navodila sanitarni službi.
Zaradi kuge je lovska družina dobila dodatna določila za odstrel divjih prašičev.
Aleš Furlan pove, da Telekom pripravlja načrt za optiko. Poda pobudo, da se pridobi
informacije o tem, ali ima T2 res že izdelan načrt za postavitev optike na Vogrskem. Projekt
slednjega naj bi se začel v naslednjih treh mesecih. Zanima ga, ali so že bila pridobljena
soglasja.
Poda repliko na vprašanje svetnika Marka Furlana glede točk WiFi4EU. Da se točke ohranijo,
mora biti opravljenih 10 priklopov. Doda še, da prihajajo vprašanja občanov glede škodljivosti
sevanja. Pove, da imajo točke domet samo 30 metrov. Postavljanje teh točk je bilo težavno,
saj so frekvence zasedene z veliko bolj škodljivimi radijskimi signali.
Zahvali se svetniku Andražu Furlanu za pohvalo in vse, ki so z uporabnimi informacijami
pomagali pri reševanju izrednih poplavnih razmer. Kot dober primer zajezitve poplav izpostavi
predel Panovca, kjer so z ustrezno zajezitvijo rešili poplavljanje bližnjih stanovanj.
Župan pove, da T2 že postavlja internet. Gre za privatno podjetje, s katerim se je
Občina že sestala. Cilj je postaviti oba (tudi za Telekom) internetna voda, da se
uporabnikom omogoči izbiro operaterja. Seveda pa se to ne sme zgoditi na škodo
občine in dodatnemu vrtanju ceste.
Viktor Trojer se naveže na uvodni del seje, ko je župan prevzel odgovornost za prodajo
zemljišč. Pove, da si bolj kot prevzemanja odgovornosti želi, da bi bilo na dotični postavki
drugačno stanje. Meni, da pri prodaji ne bi smelo biti zadržkov.
Župan se zahvali za predlog.
Župan zaključi točko.
K 5) Razno
Župan preide na zadnjo točko dnevnega reda – točko Razno. Pove, da tokrat po seji ne bo
druženja, kot je navadno predvideno. Ob tem se zahvali Civilni zaščiti in PGD Renče-Vogrsko.
Svetnikom zaželi zdravja.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 17.47 uri.
Zapisala: Hana Šuligoj

________
Župan
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Priloga 1: o dnevnem centru starejših s strani svetnika Jožefa Hvalice
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Priloga 2: fotografije poplav s strani svetnika Andraža Furlana
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