OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Št.: 00703-8/2016-2
Bukovica, 27. 9. 2016

ZAPISNIK
13. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v torek,
27. septembra 2016, ob 16. uri
v dvorani Zorana Mušiča v kulturnem domu v Bukovici
Sejo je sklical in vodil župan Občine Renče-Vogrsko, Aleš Bucik. Začela se je ob 16. uri.
Na sejo so bili vabljeni: člani občinskega sveta, nadzorni odbor, poročevalci, občinska uprava in
mediji.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta:
Boris Čoha, Nedeljko Gregorič, Jožef Hvalica, Aldo Mozetič, Marjan Murovec, Dušan
Nemec, Vanda Ožbot, Albinca Pisk, Franko Pregelj, Zmaga Prošt, Radovan Rusjan,
Marjan Rutar, Marko Švara, Katarina Valič in Borut Zorn.
2. občinska uprava in mediji.
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Prisotnih je 15 članov Občinskega sveta.

Ad 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in
Vipava – 2. obravnava
3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina – 2.
obravnava
4. Poročilo Policijske uprave Nova Gorica za leto 2015
5. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica in Vipava za leto 2015
6. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2015
7. Poročilo Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova
Gorica za leto 2015
8. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko – 1. obravnava
9. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko – 1. obravnava
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10. Zapisnik 12. redne seje
11. Zapisnik 8. dopisne seje
12. Zapisnik 9. dopisne seje
13. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje sje
14. Vprašanja in pobude svetnikov
15. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
16. Sklep o sofinanciranju stroškov podaljšanega popoldanskaega varstva v Osnovni šoli
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
17. Polletno
18. Predstavitev projekta »Zdravstveni dom Renče«
Župan odpre razpravo.
Marjan Murovec predlaga, da se potrjevanje zapisnika prestavi na začetek dnevnega reda.
Župan da predlog Marjana Murovca na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 3
PROTI 11
Predlog ni izglasovan.
Marjan Murovec predlaga umik 18 točke dnevnega reda.
Župan da predlog Marjana Murovca na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 3
PROTI 12
Predlog ni izglasovan.
Župan da na glasovanje predlagani dnevni red 13. redne seje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 12
PROTI 3
Dnevni red 13. redne seje je sprejet.
Ad 2. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica in Vipava
Tadej Mori, vodja skupne občinske uprave predstavi in obrazloži Odlok.
Boris Čoha, predsednik Statutarno pravne komisije: Pove, da komisija ni imela pripomb na
Odlok.
Razprave ni.
Župan, da na glasovanje predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica in Vipava.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Stran 2 od 14

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in
Vipava je sprejet.
Ad 3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava Občin
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina
Tadej Mori, vodja skupne občinske uprave predstavi in obrazloži Odlok.
Boris Čoha, predsednik Statutarno pravne komisije: Pove, da komisija ni imela pripomb na
Odlok.
Razprave ni.
Župan, da na glasovanje Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska
uprava Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava Občin
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina je sprejet.
Ad 4. Poročilo Policijske uprave Nova Gorica
Kravanja Nenad, pomočnik komandirja Policijske uprave Nova Gorica poda poročilo za leto
2015.
Župan odpre razpravo.
Nedeljko Gregorič: Sprašuje ali je bojazen, da se kriminaliteta – predvsem kraje, ki se v
zadnjem času pojavljajo – prenese tudi na naše vasi in ali je v tej smeri kakšna preventiva?
 Kravanja Nenad odgovori, da ta možnost je, predvsem, ker se občina nahaja ob
avtocesti. Aktivnosti je težko nadzirati. V času gostitve kaznivih dejanj pa se
usmeri dodatne patrulije. Pomembna je samozaščita – zaklepati hiše in
avtombile, ne puščati vrednih predmetov na vidnem.
Marjan Murovec: Kako teče sodelovanje z Varnostnim sosvetom, saj Občinskemu svetu še ni
poročal?
 Župan odgovori, da se bo Varnostni sosvet v bodoče sklical in bo tudi poročal.
Ad 5. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko,
Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2015
Tadej Mori, vodja skupne občinske uprave predstavi poročilo.
Župan odpre razpravo.
Vanda Ožbot vpraša ali so pristojni tudi za žive meje, ki štrlijo na pločnik ali cesto.
 Tadej Mori pove da so pristojni. Pozove, naj se občani obrnejo na njih, če vejo za
kakšen tak primer, saj redarji sami ne morejo sami zaznati vseh kršitev.
Ad 6. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2015
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Beti Čufer, direktorica občinske uprave predstavi oceno izvajanja Občinskega programa
varnosti za leto 2015.
Razprave ni.
Župan, da na glasovanje oceno izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2015.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 12
PROTI 0
Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2015 je sprejeta.
Ad 7. Poročilo Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova
Gorica za leto 2015
Aleš Markočič, direktor javnega zavoda poda poročilo.

Ad 8. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko – 1. obravnava
Župan poda kratko obrazložitev Odlokov iz te in 9. točke dnevnega reda.
Saša Pegam, univ. dipl. prav., izdelovalka odloka predstavi Odlok.
Marjo Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun: Pove, da je bil apel odbora k
nižanju cen. Odbor z odlokom soglaša.
Jože Hvalica, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je imel pripombe na Tehnični
pravilnik, kjer je imel pomisleke glede azbestnih odpadkov ter na urnik zbirnega centra pri
Opekarnah.
Boris Čoha, predsednik Statutarno pravne komisije: Pove, da je komisija mnenja, da je Odlok
primeren za nadaljno obravnavo.
Župan odpre razpravo.
Radovan Rusjan vpraša katera občina od 6-ih ni zraven pri sprejemanju teh odlokov?
 Župan pove, da je to Mestna občina Nova Gorica, ker že ima podeljeno koncesijo
do leta 2020.
Marjan Murovec: Na Odboru za okolje in prostor so Obravnavali predlog Tehničnega pravilnika
in ureditve ekoloških otokov. Rečeno je bilo, da se KS Bukovica-Volčja Draga s predlagano
rešitvijo strinja, ostali dve KS pa naj bi Pravilnik obravnavali do konca tistega tedna. Ali so to
storile?
 Erik Lasič pove, da so krajevne skupnosti to obravnavale, vendar do potrjevanja
Tehničnega pravilnika ni prišlo, saj to tudi ni bilo predvideno. Vsebino
Tehničnega pravilnika pa je potrebno večkrat prebrati in obravnavati.
 Župan pove, da bo sam sklical koordinacijski sestanek med vsemi KS in
Odborom za okolje in prostor na temo Tehničnega pravilnika, saj je znižanje
kontejnerskih mest iz 54 na 32 res velika sprememba in se je o tem potrebno
temeljito pogovoriti.
 Borut Zorn pove, da so na svetu KS Renče to obravnavali prejšnji teden in
izsledke posredovali občinski upravi.
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Nedeljko Gregorič pove, da bo glasoval za sprejem Odloka predvsem iz razloga, da se razreši
situacija s Komunalo. Podpira in razume željo po zmanjševanju stroškov. Zmanjševanje
kontejnerskih mest pa se mu ne zdi ustrezna rešitev, saj bodo občani imeli več poti in s tem več
stroškov.
Župan da na glasovanje Sklep, da je predlog Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini RenčeVogrsko primeren za drugo obravnavo.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko je primeren za drugo obravnavo.
Ad 9. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko – 1. obravnava
Saša Pegam, univ. dipl. prav., izdelovalka odloka predstavi Odlok.
Jože Hvalica, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor na Odlok ni imel pripomb, je pa
predlagal ustanovitev komisije, ki bo prijave pregledala.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep da je predlog Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko primeren za drugo
obravnavo.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko je primeren za drugo obravnavo.
Ad 10. Zapisnik 12. redne seje
Vanda Ožbot prosi, da se na 9. strani pri 14. točki dopiše, da je podala predlog, da se uredi
delitvena bilanca z Občino Šempeter glede cest. Da je župan dal na glasovanje, ampak se
svetniki niso strinjali, da se do naslednje seje pripravi seznam cest, ki spadajo v Občino RenčeVogrsko.
Župan pove, da se bo preverilo zvočni zapis 12. redne seje in se bo nato Zapisnik 12. redne
seje potrjeval na naslednji seji.
Ad 11. Potrditev zapisnika 8. dopisne seje
Razprave ni.
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Župan da zapisnik 8. dopisne seje na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 14
PROTI 0
Zapisnik 8. dopisne seje je potrjen.
Ad 12. Zapisnik 9. dopisne seje
Razprave ni.
Župan da zapisnik 9. dopisne seje na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Zapisnik 9. dopisne seje je potrjen.
Ad 13. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje sje
ŽUPAN ALEŠ BUCIK PODA POROČILO O DOGAJANJU V OBČINI MED 12. IN 13. REDNO
SEJO:
Področje okolje in prostora:

















Bukovica-Volčja Draga:
Potekajo dela na »Mrliški vežici« v Bukovici. Dela so v zaključni fazi.
Uredilo se je »ekološki otok« ob železniškem prehodu– Volčja Draga.
Vogrsko:
Izvedlo se je dela na cestah: popravilo asfaltne prevleke, bankin, nov
makadamski ustroj
 Za gradom
 Cesta Jugovc
 Cesta Vogrsko-Stara Gora
 Cesta na Jazbinah
Renče:
Merljaki:
 Sanacija plazu Jerabišče in ureditev odseka poti ob Vipavi
 Ureditev dela stare gozdne poti Merljaki-Jerabišče
Žigoni:
 Urejanje področja Dolin. Ureditev grap in vodotokov, sekanje in mulčanje,
izkopi in ureditev kanalov. Dela se izvajajo kot intervencija zaradi poplavljanja
bližnjih stanovanjskih hiš.
Javne poti in ceste:
Izvajajo se redna dela na javnih poteh in cestah, izvaja se tretja redna košnja ob
cestah in poteh.
Na več mestih se je nadomestila cestna signalizacija (znaki), obnovile so se talne
označbe pred Osnovnimi šolami.
Telekom izvaja dela na ureditvi optičnega omrežja na področju Renč od Trga do
Oševljeka.
Potekajo pogovori o čiščenju odpadnih voda s Hydrotech-om in Občino MirenKostanjevica. Imamo načelno soglasje za priklop na čistilno napravo v Biljah in
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ko bi bile te kapacitete zapolnjene, bi se izvedlo skupno priključitev na čistilno
napravo Nova Gorica.
Področje družbenih dejavnosti:
 Dne 8. in 9. julija je Krajevna skupnost Renče obeležila svoj krajevni praznik z
organizacijo različnih športnih in kulturnih dogodkov v okviru tradicionalne prireditve
»Mohorjevo«; ob tej priložnosti je bil predstavljen tudi slovar »Po rienško«.
 Dne 10. julija je bila na Kremancah nad Renčami izvedena prireditev v počastitev
spomina na začetek ustanavljanja odborov OF na Primorskem.
 Dne 22. julija je Društvo Škulja izvedlo tradicionalno julijsko Škuljado pri dvorcu Vogrsko.
 Dne 20. 8. je Društvo Škulja izvedlo 13. Škuljado v obeležitev krajevnega praznika.
Bukovica-Volčja Draga, ki je bi zaradi slabega junijskega vremena prestavljena.
 Dne 27. avgusta je bilo tradicionalno srečanje društev upokojencev občine s športnimi
tekmovanji.
 Istega dne je bila tudi tradicionalna 10. Škuljada na Kurniku.
 Društvo Škulja je dobilo potrdilo o vpisu škuljanja v register nesnovne kulturne dediščine.
 Za prvi šolski dan smo obiskali vse prvošolčke v šolah na območju naše občine; naj
povem, da so podatki o številu otrok v prvih razredih razveseljivi, saj jih je precej več kot
v prejšnjih letih;
- na Vogrskem je v letošnjem šolskem letu 10 prvošolčkov, skupaj pa kar 46 otrok in
največ do sedaj.
- v OŠ Renče je bilo potrebno oblikovati kar 2 oddelka prvega razreda, saj je v prvi
razred skupaj vpisanih kar 35 otrok, skupaj pa 232 učencev;
- v Podružnični osnovni šoli Bukovica je vpisanih 8 učencev, skupaj pa 43.
Skupaj je v OŠ Renče in POŠ Bukovica vpisanih 275 učencev, kar je največ do sedaj.
 Srečali smo se ravnatelj, župan, Vladka Gal Janeš in starši otrok, ki obiskujejo šolo na
Vogrskem. Starši so želeli sestanek med županom in svetom staršev, dobili pa smo se z
vsemi starši. Ugotovitev je bila, da na Vogrske ni nekih resnejših težav. Starši so izrazili
željo po spremembi šolskega okoliša, kar pa ni tako enostaven proces.
 Jesenski del Glasbenih večerov v Bukovici se je začel drugi petek v septembru s
koncertom, ki ga je na Lakenessu izvedla glasbena skupina Bovec jazz band. Z jesenjo
smo uvedli spremembo dneva koncertov – ta bo sedaj namesto ob četrtkih vsak drugi
petek v mesecu; s tem računamo, da bo lahko koncerte obiskovalo več študentov.
Oktobrski koncert bo oblikovala Romana Kranjčan kvartet, novembrskega pa Big band
Nova, Tinkara Kovač in Slavko Ivančič.
 Dne 10. 9. slovesnost na Sv. Otu, ki jo skupaj s pohodom ob praznovanju krajevnega
praznika tradicionalno organizira Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga.
 Dne 16. 9. svečana otvoritev Lekarniške podružnice Renče.
 Pretekli vikend je svoj krajevni praznik z več prireditvami obeležila Krajevna skupnost
Bukovica-Volčja Draga, in ob tej priložnosti tudi preimenovala Veliko dvorano Kulturnega
doma Bukovica v Dvorano Angela Mlečnika.
 Še pohvale članom Društva mladi Renče, ki je ponovno več kot odlično oblikovalo
letošnje poletje na Lakenessu; poleg izredno dobro obiskanih različnih kulturnih in
športnih prireditev ter koncertov so organizirali tudi različne brezplačne prireditve za
otroke.
 V začetku oktobra se bo pričel razpisni postopek za dodelitev štipendij (splošne in za
deficitarne poklice) in nagrad za mlade talente. Skupno bo razpisanih 10 štipendij za
deficitarne poklice po 500 EUR, 25 splošnih štipendij po 500 EUR in 5 nagrad za mlade
talente po 800 EUR.
Ostalo:
 Veliko časa je bilo s strani župana vloženega tudi v Svet regije, saj trenutno opravlja
funkcijo predsednika Sveta regije, Ugotavlja se, da trenutna rešitev z Mrežno RRA ni
najboljša. Sam se zavzema, da bi imeli eno močno agencijo. Zato upa, da bo uspelo
izvesti razpis in izbrati eno RRA.
 Občina Renče-Vogrsko je dobila Vipavsko vinsko kraljico – Ana Bric je prejela ta naziv.
Pred leti je ta naziv nosila Lea Mlečnik.
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 Letos, 27. novembra, mineva 10 let od ustanovne seje Občinskega sveta ObčineRenčeVogrsko. Ob tej priložnosti načrtujemo najmanj eno prireditev. Pričakuje pa se tudi
sodelovanje društev.
ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA PREJŠNJE SEJE:
 Odgovor Zmagi Prošt s strani JSMGG – Za dejavnost zdravstva in sociale je sredstva v
višini 40.300,00 € dobilo podjetje Turzis d.o.o.
 Odgovor Marku Švari s strani podjetja Komunala d.d. – Trudijo se, da bi bil zbirni center
ob sobotah odprt, vendar je zaradi kadrovskih vprašanj to še stvar dogovarjanj.
 Odgovor glede realizacije delitvene bilance v delu, ki se nanaša na nepremično
premoženje predstavlja pet fasciklov, ki se nahajajo na klopi za svetniki in so na
razpolago za vpogled.
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 12. REDNE SEJE:
 Občinski svet je potrdil:
 Zapisnik 11. redne seje z dne 15. 3. 2016 (zapisnik je objavljen na spletni strani)
 Ter zapisnika 6. in 7. dopisne seje (zapisnika sta objavljena na spletni strani)
 Občinski svet je sprejel:
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Renče-Vogrsko
 Zaključni račun proračuna Občine Renče – Vogrsko za leto 2015
 sklep o manjši notranji igralni površini v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče
 sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
 sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov
 Sklep o sofinanciranju stroškov zaposlitve nadstandardno zaposlenih delavcev,
varstva vozačev in jutranjega varstva v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Ti akti so bili objavljeni v Uradnih objavah v občinskem glasilu, št. 6/2016 z dne 22. 6.
2016.
Občinski svet je sprejel še naslednje sklepe, za katere objava ni potrebna:
 Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
 Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike
Slovenije
 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 – 1. dopolnitev
 Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene GJS ravnanja z odpadki
 Sklep, da je Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko,
Miren-Kostanjevica in Vipava primeren za drugo obravnavo
 Sklep, da je Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska
uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in
Ajdovščina primeren za drugo obravnavo
 Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
 Občinski svet se je seznanil s:
 Poročilom Nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko
 Poslovnim poročilom za leto 2015 OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPA 8. DOPISNE SEJE
 Občinski svet je sprejel sklep o subvencioniranju nakupa dijaških mesečnih vozovnic.
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPA 9. DOPISNE SEJE
 Občinski svet je sprejel sklep o sofinanciranju stroškov nadstandardnih zaposlitev v
Podružnični osnovni šoli Vogrsko.
Župan odredi odmor med 17.35 in 17.50 uro.
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Ad 14. Vprašanja in pobude svetnikov
 Zmaga Prošt:
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Vladka Gal Janeš pove, da je odgovor podala prehitro in preuranjeno. Postopek
spremembe je dolg in zaradi počitnic se tega ni dalo izvesti. S Pravilnikom pa ni nič
tako narobe, da bi to oviralo objavo razpisa. Računsko sodišče je namreč podalo
stališče, da Občina za objavo razpisa ne potrebuje Pravilnika, objavljena po morajo
biti merila, ki veljajo za vse enako. To je edino izhodišče. Zato so bila merila v
javnem razpisu ustrezno novelirana. O pripravi spremembe pa bo odločal Odbor za
družbene dejavnosti.
V poročilu No je napaka, nadzor je bil opravljen 25.5.2016.
Župan pove, da je za pripravo predloga Proračuna pristojen župan. Sam pa se pred
sestavo predloga posvetuje širše, s krajevnimi skupnostmi, na zborih krajanov… Iz
tega izhaja, da Občina Renče-Vogrsko tak način že ima, čeprav to drugače
poimenujemo.

 Marjan Rutar: Pove, da je območje kjer naj bi bil oskrbovalni center zaživelo, igrala so dobro
obiskana, festival tudi. Ljudje pa so izrazili željo po izgradnji poti iz Bukovice do
oskrbovalnega centra, da bi peš prišli do igral.
o Župan izrazi podporo predlogu. Pove, da je težava v tem, da so lastniki teh zemljišč
večinoma podjetja, ki so v stečaju in se prodajajo na dražbah kot celote.
 Aldo Mozetič: Poda pobudo glede problematike zaraščanja pešpoti, pločnikov… Prav na
području v Renčah, kjer otroci hodijo v šolo, je hoja lahko zelo nevarna. Želi, da se izda
opozorilo, ki naj ga vsi dobijo na dom ali naj se objavi v občinskem glasilu, in sicer, naj
lastniki uredijo svoja zemljišča.
o Župan se strinja naj se to objavi v občinskem glasilu ter naj se naokrog pošlje tudi
redarja.
 Franko Pregelj: Pohvali Društvo mladih za dobro izvedbo festivala Lakenes.
 Albinca Pisk: Pove, da mnogo družin vzame otroke iz vrtca v času poletnih počitnic;
prispevek staršev pa ostaja isti. Starši želijo, da bi občina subvencionirala počitniško
odsotnost.
o Vladimira Gal Janeš pove, da v Občini Renče-Vogrsko tega ni odkar se je
spremenila področna zakonodaja. Če bi občina to subvencionirala, bi bilo o tem
potrebno poročati Fursu in CSD-ju in to bi se potem uopoštevalo pri določitvi
otroškega dodatka.
 Marko Švara:
– Glede na to, da je mandat nekako na polovici se mu zdi primerno, da bi pogledali, kaj je
bilo doslej narejenega in kaj se bo naredilo v naslednjih dveh letih.
– Smiselno bi bilo uvesti srečanja predstavnikov list in strank pred sejo Občinskega sveta.
– Podpira pobudo Odbora za okolje in prostor za znižanje hitrosti na državni cesti od Tri
hiše Vogrsko do table »Dobrodošli«.
– Še vedno vztraja, da se uredi sobotni urnik zbirnega centra za odpadke.
– Sprašuje s katerimi projekti bo kandidirala Občina Renče-Vogrsko na razpis Golee in
kolikšna je njihova vrednost? Ali se je Občina Renče-Vogrsko vsaj začasno odpovedala
energetski sanaciji objekta KS Vogrsko, glede na to, da je na razpis za enegetsko
sanacijo javnih stavb občina prijavila energetski pregled POŠ Bukovica?
o Župan pove, da objekt KS Vogrsko ne izpolnjuje osnovnih kriterijev prihranka in
zato ni upravičena do sredtev, upa pa na sredtva za energetsko sanacijo šole v
Bukovici.
o Beti Čufer pove, da mora biti investicija vredna najmanj 500.000,00 € in zato se
občine združujejo v »pakete. Občina išče skupaj z Občino Divača in HrpeljeKozina javno zasebnega partnerja. V kolikor se partnerja ne dobi, je potrebno
izvesti javno naročilo. Prijavilo se bo energetsko sanacijo POŠ Bukovica, in sicer
sanacijo ovoja stavbe, fasade, stavbno pohištvo, kotlovnica, zamenjava svetil in
druga gradbena in obrtniška dela. Ocenjena vrednost investicije znaša
150.000,00 €, ministrstvo sofinancira 40 % upravičenih stroškov, DDV ni
upravičen strošek. Pri obnovi stavbe KS Vogrsko pa je problem prihrankov – če
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pa ima kdorkoli kakšno idejo, kako to izkazati, je dobrodošel. Navede še druge
projekte, kjer je občina partner: Oasis, Socnet, Pametno čezmejno območje, Pot
miru II, Zmanjševanje vodnih izgub, Sanacija balinišča v Renčah, Sofinanciranje
projekta ureditve pokopališča Bukovica - Volčja Draga.
Pohvali festival Lakenes.

 Vanda Ožbot:
– Pove da prinešenega gradiva na temo delitvene bilance ne potrebuje, saj sama
razpolaga s šifro za vstop v zemljiško knjigo. Želi le fotokopijo sporazuma.
o Nataša Gorkič Barle ji izroči en izvod fotokopije Sporazuma o prenosu
nepremičnega premoženja.
– Sprašuje ali je odločba za daljnovod dokončna in ali se je kdo na to odločbo pritožil oz.
kdaj se bodo pričela gradbena dela?
o Župan pove, da na nič od tega ne zna odgovoriti, saj postopek vodi Ministrstvo za
okolje in prostor. Gre za državni prostorski načrt, ki ga izdeluje država in ne
občina.
o Nataša Gorkič Barle pove, da občina ni prejela nobenega dokumenta na temo
daljnovoda, ki bi vseboval pravni pouk.
 Marjan Murovec:
– Pohvali Statutarno pravno komisijo za sklep, da se v Načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem občine vključi tudi parcelne številke.
– Zahvali se občinski upravi za poslušanje zvočnega zapisa 6. točke dnevnega reda 11.
redne seje Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko in za posredovani prepis
poslušanega. Ugotavlja, da se v zapisnike piše samo tisto, kar zapisovalcu ustreza
oziroma zapisovalčev zapis nekdo lektorira. Iz šestih strani uradnega in s strani
Občinskega sveta potrjenega zapisnika, ki obravnava 6. točko dnevnega reda, od
katerih sta dve strani zapisa svetniške skupine Za našo občino, obsega zvočni zapis kar
trinajst in pol strani.
– Daje pobudo, da za leto 2017 predlagatelj proračuna v proračun umesti posebno
postavko za dopolnitev tehnike snemanja sej Občinskega sveta, in sicer takšno, ki bo
omogočala, da seje posluša kdorkoli in jih je mogoče poiskati na spletu. Na tak način
bodo vsi dvomi o vsebini zapisnika odpravljeni.
o Župan se strinja z izboljšanjem tehnike snemanja sej.
– Sprašuje ali je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica že obravnaval sklep o priključitvi
na čistilno napravo?
o Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica tega sklepa še ni obravnaval. Z
županom Občine Miren-Kostanjevica in nekaterimi svetniki pa smo uskladili
besedilo sklepa, ki naj se obravnava na oktobrski seji Občinskega sveta Občine
Miren-Kostanjevica.
– Sprašuje zakaj občinska uprava za današnjo sejo ni pripravila predloga aneksa k
pogodbi o najemu Dvorca Vogrsko, kot je bilo to obljubljeno na prejšnji seji.
o Nataša Gorkič Barle pove, da je predlog rešitve, ki ga je podal Nadzorni odbor
pomanjkliv. Edini zakoniti zastopnik občine je župan in zato lahko samo župan
pooblasti nekoga, da v njegovem imenu podpiše tak aneks. Tega Občinski svet
ne more storiti. Služba vlade za lokalno samoupravo je podala mnenje, da je
edino smiselno, da župan izda zemljiškoknjižno dovolilo za vpis najemne
pogodbe v zemljiško knjigo. S strani članice nadzornega odbora je občinska
uprava dobila dodatno prošnjo, naj se ustreznost takšnega predloga preveri še
pri Komisiji za preprčevanje korupcije.
Ad 15. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške
Nedeljko Gregorič, predsednik KMVVI predstavi sklep.
Župan odpre razpravo.
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Vanda Ožbot vpraša zakaj svetniki ne dobijo vseh tistih, ki se prijavijo. Zakaj
samo enega?
 Nedeljko Gregorič pojasni, da je to naloga Nadzornega sveta JSMGG, ki
javnega natečaja. Občinski svet je prejel le to izbrano prijavo, kar
Nadzornega sveta. Naloga Občinskega sveta je le dati soglasje. V
Občinski svet nima vpogleda.

se obravnava
vodi postopek
rezultira delo
ostale prijave

Župan da Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 13
PROTI 0
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
je potrjen.
Ad 16. Sklep o sofinanciranju stroškov podaljšanega popoldanskaega varstva v Osnovni
šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka za družbene dejavnosti predstavi Sklep.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti pove, da se s Sklepom strinjajo.
Župan odpre razpravo.
Marjan Rutar meni, da ni prav, da država prenaša breme na starše ali na občino. Vprašanje je,
če se ravnatelj dovolj angažira zato, da se postavi zoper birokracijo v Ljubljani. Enkrat bi s tem
morali nehati in opozoriti ministrstva k bolj resnemu delu.
Marko Švara da pripombo, da bi občine morale ostreje nastopiti zoper vlado pri takšnih
odločitvah.
Župan da na glasovanje Sklep o sofinanciranju stroškov podaljšanega popoldanskaega varstva
v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Sklep o sofinanciranju stroškov podaljšanega popoldanskaega varstva v Osnovni šoli
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je sprejet.
Ad 17. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Renče- Vogrsko za leto 2016 v obdobju
1. 1. do 30. 6.
Beti Čufer, direktorica občinske uprave predstavi poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Renče-Vogrsko za leto 2016 v obdobju 1. 1. do 30. 6.
Župan da na glasovanje sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Občine RenčeVogrsko za leto 2016 v obdobju 1. 1. do 30. 6.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
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Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto
2016 v obdobju 1. 1. do 30. 6. je sprejet.
Ad 18. Predstavitev projekta »Zdravstveni dom Renče«
Erik Lasič, Višji svetovalec za infrastrukturo in GJS predstavi projekt.
Zmaga Prošt vpraša kdaj bo vse to predstavljeno občanom.
 Erik Lasič pove, da se hkrati pripravlja širša naloga – iskanje rešitev za ureditev območja
Trga v Renčah. To nalogo je občina poimenovala »Revitalizacija trga v Renčah«. V ta
namen bodo organizirane javne obravnave. Najprej v nekem krogu zainteresirane
javnosti – KS, društva, kasneje pa za vse občane.
 Župan podrobneje predstavi projekt revitalizacije.
 Zmaga Prošt predlaga, da se to predstavi krajanom po korakih. Najprej ta projekt
»Zdravstveni dom« in kasneje lahko tudi revitalizacijo.
Nedeljko Gregorič pove, da ga je zbodla beseda revitalizacija renškega trga. 320.000,00 EUR,
ki jih bo morala vložiti občina, je velik znesek. Kaj ta revitalizacija pomeni in koliko obsežna je?
To pomeni blokado vseh investicij v drugih KS. Vprašanje ni negativno, skrbi ga le, kje se bo
našel denar.
 Župan pove, da je to – Zdravstveni dom - bila velika priložnost. Glede rešitev pri
revitalizaciji pa bodo več povedale javne obravnave.
Borut Zorn pove, da je zadovoljen, da je z idejo Radovana Rusjana, da se v Renče pripelje
privat lekarna, prišlo do takšnega projekta. V enem letu in pol so Renče prišle do lekarne in nato
zaradi iznajdljivosti župana do tega predstavljenega projekta. Tudi odločitev KS Renče, da
odkupi prostor za stavbo KS, je bila pravilna. Poudari pa, da niso bili vsi člani Sveta KS za to,
član Liste za našo občino je bil proti, da se podeli stavbna pravica in se posledično izvede
projekt »Zdravstveni dom Renče«.
Aldo Mozetič pohvali župana in upravo ter zunanje sodelavce za tako dobro zastavljen projekt.
Želi si, da bi konec naslednjega leta ta objekt otvorili.
Franko Pregelj pove, da sam za to sliši prvič. Predlaga, da se projet predstavi v občinskem
glasilu.
Albinca Pisk meni, da bi bilo potrebno projekt predstaviti, npr. v občinki stavbi v avli…
Marjan Murovec vpraša kdaj bo projekt predstavljen na Odboru za okolje in prostor. Ima
pomisleke, da se bo zaradi tega projekta druge projekte zelo težko naredilo. Na odboru bi bilo
potrebno projekt predstaviti tako oblikovno kot finančno, saj bo projekt »požrl« vse druge
investicije v občini za leto 2018 in mogoče tudi 2019. Pri tem pa najpomembnejšega projekta v
občini ne naredimo.
 Župan pove, da je kanalizacijski sistem potrebno urediti do leta 2023 in do takrat bo tudi
narejen. Prepričan je, da je občina ubrala pravo dinamiko. Ta projekt ne bo naredil
nobene škode, velika škoda pa bi bila, da ga ne bi izpeljali.
 Marjan Murovec replicira, da je občina imela možnost izgraditi kanalizacijski sistem s 85
% sofinanciranjem evropskega denarja. Glede nakupa zemljišča s strani KS Renče pa
opozori, da je bilo to kupljeno z denarjem od telekomunikacijskih vlaganj, ki so ga ljudje
v višini do 1/3 pustili na računu KS. In KS je brezplačno za dobo 35 let dala stavbno
pravico Občini. Denar pa ni bil namenjen za te namene.
 Radovan Rusjan spomni na sejo Občinskega sveta, ko je direktorica Javnega zavoda
Goriška lekarna povedala, da nimajo interesa ustanoviti lekarno na območju Občine
Renče-Vogrsko. Nato je sam v Renče povabil privat lekarno, ki se je na vabilo odzvala in
želela odpreti lekarno v Renčah. Šele takrat se je Javni zavod odločil, da bo le odprl
lekarno na tem območju. To je bil povod za ta projekt. Projekt podpira.
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Vanda Ožbot zapusti sejo ob 20.10 uri. Prisotnih 14 svetnikov.
 Borut Zorn opomni, da je bil denar od telekomunikacijskih vlaganj vrnjen ljudem, nekateri
pa so ga pustili Krajevni skupnosti, ta pa ga je vezala na računu.
Župan se prisotnim zahvali za udeležbo in sodelovanje na seji ter pove, da bo naslednja seja
predvidoma 25. oktobra
Seja občinskega sveta se zaključi ob 20.15 uri.

Zapisala:
Nataša Gorkič Barle
Aleš Bucik
Župan
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