OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Številka: 00703-9/2020Datum: 15. 12. 2020

ZAPISNIK
14. seje občinskega sveta Občine Renče–Vogrsko,
ki je bila v torek, 15. 12. 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.
Vanda Ožbot vpraša, ali je gradivo na mizi plan Hidrotehnika.
Župan ji pritrdi. Doda še, da je pripravljeno tudi gradivo, katerega je zahteval svetnik Marko
Furlan. Priložen načrt covid projektov je okviren, saj mora pogoje za njihovo uresničitev določiti
država. Podjetje Hidrotehnik je pripravil napoved del za naslednje leto in je prav tako priložena
gradivu.
Župan da na glasovanje zapisnik 13. redne seje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 14
PROTI: 0
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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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PROTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Odsotna
X

Zapisnik 13. redne seje je potrjen.

K 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Župan preide na prvo točko, ki se tiče obravnave in sprejetja dnevnega reda.
Opozori, da je 3. točka dnevnega reda (Predstavitev delovanja Javnega zavoda za turizem
Nova Gorica in Vipavska dolina) umaknjena zaradi odsotnosti poročevalke. Točka je
prenesena na naslednjo sejo, ki je predvidena v januarju 2021.
Na mesto 3. točke premakne 14. točko (Sklep o soglasju k Pogodbi o skupni uporabi zbirnega
centra CERO Nova Gorica) zaradi prisotnosti zunanjega poročevalca.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje sprejem dnevnega reda.
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Sklep o določitvi ekonomske cene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini RenčeVogrsko od 1. 1. 2021 dalje (poročevalka: Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za
družbene dejavnosti in Bernarda Pirih),
3. Sklep o soglasju k Pogodbi o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica
(poročevalka: Ana Vuk, direktorica občinske uprave),
4. Sklep o potrditvi letnega poročila LEK 2020 (poročevalec: g. Boštjan Mljač, GOLEA),
5. Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje,
6. Predstavitev Oddelek za evropska sredstva (poročevalec: Matjaž Zgonik, Višji
svetovalec za projekte),
7. Odlok o koncesiji za izvajanje GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v
Občini Renče-Vogrsko (poročevalka: Špela Glušič, Višja svetovalka za pravne
zadeve),
8. Odlok o izvajanju GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini RenčeVogrsko (poročevalka: Špela Glušič, Višja svetovalka za pravne zadeve),
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9. Odlok o pokopališkem redu v Občini Renče-Vogrsko (poročevalka: Špela Glušič, Višja
svetovalka za pravne zadeve),
10. Vprašanja in pobude svetnikov,
11. Odlok o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko
(poročevalka: Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene dejavnosti),
12. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svetu zavoda Zdravstveni
dom Nova Gorica – Zobozdravstveno varstvo (poročevalka: Florida Petelin,
predsednica KMVVI),
13. Potrditev imenovanja direktorice JSMGG (poročevalka: Florida Petelin, predsednica
KMVVI),
14. Sklep o vrednosti točke NUSZ 2021 (poročevalka: Ana Vuk, direktorica občinske
uprave),
15. Sklep o začasnem financiranju 1.1.-31.3.2021 (poročevalec: Tarik Žigon, župan),
16. 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
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

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

PROTI

Odsotna
X

Dnevni red za 14. redno sejo je sprejet.
K 2) Sklep o določitvi ekonomske cene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini
Renče-Vogrsko od 1. 1. 2021 dalje (poročevalka: Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za
družbene dejavnosti in Bernarda Pirih) pomoč družini na domu (Vladka G. J. In Bernarda
Pirih).
Župan preide na drugo točko dnevnega reda, ki obravnava sklep o določitvi ekonomske cene
storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Renče-Vogrsko od 1. 1. 2021 dalje. Besedo preda
Vladki Gal Janeš in kasneje še Bernardi Pirih.
Vladka Gal Janeš pove, da je Center za pomoč na domu ugotovil, da se število uporabnikov
dviguje in da se čakalne vrste daljšajo. Potrebno bi bilo zaposliti dodatno oskrbovalko za
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neposredno nego, ki bi bila polovično zaposlena. Spremenjena cena bi v tem primeru znašala
20,39 evrov.
Glede na porast števila oskrbovancev v vseh občinah, kjer se izvaja tovrstna storitev, pa
Center predlaga, da se pristopi tudi k dvigu zaposlitve za vodenje (za strokovno delavko).
Delež, ki se v tem primeru preračuna za Občino Renče–Vogrsko glede na število
oskrbovancev, bi znašal okrog 7 procentov.
Četudi je bila dodatna zaposlitev že potrjena na kolegiju županov, je potrebna potrditev
ekonomske cene tudi na ravni občinskega sveta. V primeru Občine Renče–Vogrsko bi to
pomenilo potrditev dodatne oskrbovalke (za polovični delovni čas) in delež ob zaposlitvi
strokovne sodelavke. Nova cena bi znašala 20,79 evrov.
Na Odboru za družbene dejavnosti je potekala podrobna obravnava predlagane spremembe
cene. Sprejet je bil sklep, da skladno z zakonskimi predpisi določena ekonomska cena 20,79
evrov na uro stopi v veljavo prvi dan naslednjega meseca, ko zaposlitev dodatne delavke
sprejmejo vsi ostali občinski sveti občin.
Ta sklep se najprej obravnava v Občini Renče–Vogrsko, v tekočem tednu ga bo obravnaval
tudi občinski svet MONG, druge občine pa bodo predlog spremembe cene obravnavale v
januarskih sejah.
Besedo preda predlagatelju sklepa.
Mateja Berginc Kovačič predstavi finančni izračun in elemente, ki nanj vplivajo. Dejavnost
pomoč na domu se izračunava na osnovi Pravilnika o oblikovanju cen socialnovarstvenih
storitev. Ta temelji na treh dejavnikih: številu neposrednih oskrbovalk (štiri za našo občino),
priprava ter element vodenja in koordiniranja (velja za vse občine). Element priprave je
obračunan glede na število uporabnikov, ki se bo v letu 2021 povzpel iz 35 na 39.
Koeficienti izračunov so pomembi, saj določajo razdelitev stroškov za posamezno občino.
Predlagana zaključna cena torej zajema dodatno zaposlitev za polovični delovni čas in
zaposlitev strokovne delavke.
Bernarda Pirih pove, da je že na preteklih sejah opomnila, da se je na sedem dnevnem
delovniku pokazal manko dodatne delavke za neposredno oskrbo. Opomni še na čakalno
vrsto, ki se daljša. Medsebojna nadomeščanja med občinami niso povsem usklajena. Potreba
po dodatni oskrbovalki za neposredno oskbo se kaže že več kot leto dni na veh treh področjih
(na področju dela, glede na število delovnih dni in z vidika nadomeščanj).
Doda še, da predlagana polovična zaposlitev oskrbovalke ne bo rešila čakalne vrste.
Zaposlitev dodatnega strokovnega delavca je bila predstavljena in utemeljena na kolegiju
županov. Kolegij je potrdil dodatno zaposlitev z januarjem 2021.
Kot dodatno informacijo pove še, da iz naše občine čaka na storitev pomoč na domu devet
ljudi, pet jih čaka za storitev jutranje pomoči.
Župan pove, da je predlog sklepa obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, zato preda
besedo njegovemu predsedniku, Borutu Zornu.
Borut Zorn pove, da je odbor skupaj s poročevalkama podrobno pregledal predlog. Glede na
situacijo ODD prelaga polovično zaposlitev dodatne negovalke. Odbor prav tako potrjuje
dodatno zaposlitev delavke na področju razporeditev s pripombo - sklep naj začne veljati
mesec dni po potrditvi na vseh občinskih svetih.
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep v predlagani obliki.
Župan odpre razpravo.
Aleš Furlan želi pojasnilo o tem ali torej velja datum, ki je bil sprejet na kolegiju županov (1.
januar 2021), ali naj velja predlog, ki ga je podal ODD.
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Župan pove, so se župani na kolegiju strinjali s predlaganim sklepom. Prelagan datum je
temeljil na načrtovanih sejah v decembru, ki pa so se zaradi razmer zamaknile v januar. Ker
gre za skupno delavko, je smotrno, da pred vstopom v veljavo potrdijo ta sklep ostale občine.
Bernarda Pirih še doda, da gre za skupnega izvajalca, kar pomeni da si strošek delijo občine
uporabnice. Pove, da je govorila s predstavniki oddelkov za družbene dejavnosti posameznih,
kjer je bil predlog dodatne zaposlitve sprejet z razumevanjem.
Župan ponovno poudari, da stroškovnik potrjujejo svetniki. Prav tako je potrebno upoštevati
predlog ODD-ja, da stopi sklep v veljavo, ko ga potrdijo vse občine uporabnice storitve.
Karmen Furlan poudari nujnost zagotavljanja pomoči tistim, ki jo potrebujejo – obstoječim
uporabnikom in tistim, ki so še v čakalni vrsti.
Z vidika občine pa izpostavi višanje stroškov v času koronakrize. Trenutno višanje cen poravna
občina, ki ima že tako omejen proračun. Sprašuje, ali je občina sposobna kriti vse višje stroške.
Smotrno se ji zdi pridobivanje ponudb konkurentov, saj bi tako dobili vpogled v primerljivost
cen.
Vanda Ožbot podpre predlog svetnice Furlan. Poleg tega jo zanima, kdo izvaja nadzor nad
izvedeno pomočjo, nad uporabniki in njihovimi potrebami. Je namreč mnenja, da nekateri
koristniki pomoči te ne potrebujejo, zato se ji plačevanje še višje cene ne zdi primerno.
Bernarda Pirih odgovori, da se na center obračajo posamezniki s prošnjami. Njihova
obravnava je v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih, ki točno določa, kdo je do
pomoči upravičen, kakšna je njegova obravnava in ostali kriteriji. Upravičenost je določena s
starostjo, invalidnostjo in zdravstvenim stanjem posameznika. Kar ni v pristojnosti centra, se
ne preverja. Ne gre za kratkotrajno pomoč (na primer po poškodbi), ampak za primere, kjer ni
pričakovati izboljšanja stanja.
Viktor Trojer pove, da se bo glasovanja vzdržal zaradi konflikta interesov.
Ob tem pa želi osvetlitvi tudi drugo stran tega predloga in same dejavnosti oskrbe starejših, s
čimer pa ne postavlja pod vprašaj točnosti izračuna. Opomni, da so za pomoč starejših na
voljo tudi druge oblike institucionalnega varstva (dnevno varstvo, dom starejših …). Izpostavi
primer Medic hotela, kjer bi dnevno varstvo (od 7h do 17h) za povprečnega starostnika znašalo
27 evrov na dan. Gre torej za bistveno razliko v ceni, saj je storitev pomoč na domu obračunana
na uro, cena za dnevno varstvo pa zajema 10-urno oskrbo.
Meni, da dokler bo občina subvencionirala predlagano ceno, ni pričakovati, da bi ljudje začeli
uporabljati druge oblike pomoči za starejše. Končna izbira je v domeni posameznikov, na
občini pa je, da izbere določeno strategijo.
Pojasni še, da se cene drugih ponudnikov za isto storitev ne morejo bistveno razlikovati, ker
je cena določena s pravilnikom.
Aleš Furlan opozori, da se cena spreminja enkrat letno. Zanima ga, kako dolgo je občina
sposobna financirati zviševanje cen, ali je razpis za novega izvajalca zakonsko sploh mogoč,
kakšen strošek bi ta odstop povzročil za ostale občine …
Opozori tudi na različne možnosti oziroma procente financiranja, ki ga lahko sprejme občina.
Župan predlaga, da svetnik pripravi predlog o drugih možnostih in spremembah predlagane
storitve, da ga lahko nato obravnavajo odbori.
Župan da na glasovanje sklep o določitvi ekonomske cene storitve »Pomoč družini na domu«
v Občini Renče–Vogrsko v predlagani obliki, vključujoč vseh pet alinej.
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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

Sklep je sprejet.
K 3) Sklep o soglasju k Pogodbi o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica
(poročevalka: Ana Vuk, direktorica občinske uprave).
Župan preide na tretjo točko dnevnega reda, ki obravnava sklep o soglasju k Pogodbi o skupni
uporabi zbirnega centa CERO Nova Gorica. Besedo preda poročevalki Ani Vuk, direktorici
občinske uprave, in Mateju Živcu, višjemu svetovalcu za gospodarske javne službe z MONG.
Ana Vuk pove, da je bilo odlagališče za nenevarne odpadke v Stari Gori zaprto leta 2013, za
takratno zapiranje je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje. Zaradi zaprtja odlagališča ne
obstaja pravna podlaga, s katero bi bili stroški v zvezi z opravljanjem obveznosti
okoljevarstvenega dovoljenja del cene gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. To
pomeni, da teh stroškov ne krijejo uporabniki s plačilom položnice. MONG financira zaprto
odlagališče v obdobju celotne veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja (predvidoma 30 let).
Občina, kot souporabnica odlagališča, bi morala povrniti sorazmerni del stroškov financiranja.
Medsebojno razmerje (med MONG in ostalimi občinami souporabnicami) se urejajo s
pogodbo, ki bi se, skladno s sprejetjem tega sklepa, podpisala. V pogodbi je določena višina
stroškov, ki bi jih morala posamezna občina povrniti na letni ravni za obdobje 30 let. Delež
Občine Renče–Vogrsko znaša 7,1 % vseh stroškov. Za obdobje od 14. 6. 2020 do 14. 6. 2021
bi to znašalo 33.504,075 evrov (z vključenim DDV-jem).
Župan preda besedo še drugemu poročevalcu, Mateju Živcu.
Matej Živec pove, da se s pogodbo ureja razmerje med MONG in ostalimi
občinami/souporabnicami. S pogodbo se ureja tudi možnost nadaljnje uporabe in kritje
stroškov, ki bodo nastali v času zaprtega odlagališča. Obdobje 30 let je določeno skladno z
uredbo odlaganja odpadkov – zagotovljena morajo biti finančna sredstva za stroške zapiranja
tega odlagališča, za izvajanje monitoringov delovanja čistilne naprave in za tekoče
vzdrževanje. Ta finančna sredstva morajo biti zagotovljena iz drugega finančnega vira in ne
same cene. Prav zato se sklepa ta pogodba.
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Župan pove, da so omenjeno pogodbo obravnavali tudi na kolegiju županov. Smetišče je
potrebno sanacije. Četudi se celotno odlagališče nahaja na območju Nove Gorice, so njegove
souporabnice tudi druge občine. Zaradi okoljevarstvenega procesa se ta pogodba obravnava
na občinskih svetih.
Ker je točko obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, preda župan besedo Vandi Ožbot,
pooblaščenki predsednice.
Vanda Ožbot pove, da si OOP prizadeva, da bi v omenjeno pogodbo bil mogoč vpogled. Odbor
je sprejel tudi sklep, s katerim želi vpogled tudi v odločbo o okoljevarstvenem zapiranju. Ob
tem pa želi odbor meritve izcednih vod, ki odtekajo v potok Lijak.
Do prejema ustreznih dokazil in dokumentov odbor predlaga, da se podpis pogodbe zamrzne.
Župan preda besedo Viktorju Trojerju, predsedniku Odbora za gospodarstvo in proračun, ki je
točko obravnaval na dopisni seji.
Viktor Trojer pojasni nesklepčnost seje Odbora za gospodarstvo in proračun. Pove, da se je
za dopisno sejo odločil zaradi okoliščin korona virusa. Po koncu korespondenčne seje sta na
njegov naslov bili s strani občinske uprave posredovani le dve izpolnjeni glasovnici članov
odbora. Na podlagi glasovnic je pripravil zapisnik seje. Pozneje je bil naknadno obveščen, da
je pravočasno prispela še ena glasovnica, ki pa jo je občinska uprava spregledala. Nadaljnjo
spreminjaje zapisnika in upoštevanje naknadno sporočenega glasovanja je predsednik OGP
odklonil iz birokratskih razlogov. Po tem je bila na njegov naslov posredovana še ena
glasovnica, ki pa je bila sprva poslana na napačen elektronski naslov občinske uprave.
Svetnik apelira na doslednost izvajanja tovrstnih postopkov.
Prav tako opomni na gradivo občinskih sej, ki bi moralo biti poslano na naslove svetnikov teden
dni pred samo sejo.
Župan predlaga, da se odgovori dopisnih sej posredujejo neposredno na naslov predsednika
sklicnega odbora. Tako se bo mogoče izogniti tovrstnim šumom v komunikaciji in napakam.
Župan odpre razpravo.
Vanda Ožbot zanima jo, zakaj je predlagana doba pogodbe dolga 30 let. Ne zdi se ji namreč
korektno, da en občinski svet sprejema tako dolgo dobo odplačevanja. Predlaga, da se
pogodba sklene za krajše odboje in sicer pet let.
Karmen Furlan se s predlogom popolnoma strinja in tudi ona predlaga izvedbo meritev
odpadnih voda. Pričakuje, da se te meritve opravijo v čim krajšem možnem času in da se v
tem času ta odlok zamrzne.
Matej Živec pojasni, da se tovrstne meritve zemeljskih in podzemnih vod izvajajo redno. V
meritve je vključen tudi potok Lijak. Pove, da bodo na Komunali pridobili ustrezne meritve in
jih predložili občinskemu svetu.
Viktor Torjer se pridružuje izpostavljenim predlogom. Predlaga zaustavitev postopka za čas
pridobivanja ustrezne dokumentacije.
Marko Furlan zanima ga, zakaj se je za obravnavno pogodbe čakalo sedem let, glede na to,
da je bil CERO zaprt leta 2013.
Matej Živec pojasni, da se je tistega leta prenehalo z odlaganjem odpadkov, fizično zaprtje pa
se trenutno odvija. Čaka se namreč določene odločbe, šele po tem se odlagališče smatra kot
zaprto. V tem času (od 2013 do 2020) je bil ta strošek tekočega vzdrževanja odlagališča v
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zapiranju del cene gospodarskih javnih služb. To pomeni, da so ta del plačevali uporabniki
preko položnic.
Župan da na glasovanje sklep o soglasju k Pogodbi o skupni uporabi zbirnega centra CERO
Nova Gorica.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 0
PROTI: 11
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
X
Odsotna

Sklep ni sprejet.
K 4) Sklep o potrditvi letnega poročila LEK 2020 (poročevalec: g. Boštjan Mljač, GOLEA).
Župan preide na četrto točko dnevnega reda, ki obravnava sklep o potrditvi letnega poročila
LEK za leto 2020. Besedo preda Boštjanu Mljaču, poročevalcu podjetja GOLEA.
Boštjan Mljač opraviči odsotnost direktorja podjetja, ki bi sicer predstavil poročilo. Pove, da je
občina sprejela lokalni energetski koncept v letu 2012. V skladu z zakonodajo je občina dolžna
poročati glede izvedbe posameznih aktivnosti v okviru energetike. S sprejetim poročilom se
obenem sprejema plan za naslednje leto. Poročilo je sestavni del gradiva za 14. redno sejo
občinskega sveta.
Prvi del poročila se nanaša na pregled preteklega leta, struktura poročila pa je definirana v
samem pravilniku (izvedena aktivnost, znesek za aktivnost, sofinanciranje, učinek aktivnosti).
Občina je del ukrepov v preteklih letih že izvedla (sanacija vrtca Bukovica, Zadružnega doma
Vogrsko in Zdravstvenega doma Renče).
Ob predstavljenem poročilu doda, da so bile nekatere aktivnosti na terenu izvedene v manjši
obliki zaradi drugega vala koronavirusa.
V novem letu je planirana postavitev točk, ki bi spodbujale e-mobilnost občanov, in sanacija
javne razsvetljave, ki jo je potrebno sanirati skladno z zakonodajo.
Župan odpira razpravo.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedbi ukrepov iz akcije načrta
LEK za leto 2020 Občine Renče–Vogrsko.
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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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

Odsotna
X

Sklep je sprejet.
K 5) Poročilo župana in pregled sklepov prejšnje seje.
Župan preide na peto točko dnevnega reda. Pove, da je na 13. redni seji občinski svet sprejel
Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2020.
Točko nadaljuje s predstavitvijo poročila o delu občinske uprave od prejšnje seje do danes.
 Na oddelku za okolje in prostor so potekale priprave končnega poročila in naknadnih
dopolnitev glede projekta LAS Kul-Stik Nadstrešnica (prejeta je bila odločba in
opravljeno izplačilo). Opravljeno je bilo vzdrževanje gozdnih cest: pomoč pri
usklajevanju glede dokumentacije. Izpolnjeni so bili evidenčni listi o ravnanju z odpadki,
spremljanje in pošiljanje na Komunala NG. Prav tako se je evidentiralo prijave odvoza
azbestnih odpadkov in sprotno naročalo odvoze. Urejalo se je nove popise javne
razsvetljave v občini, ki bo podlaga za nadaljnjo iskanje sredstev oz. vlaganja
(digitalizacija razsvetljave za lažje vodenje evidence in poročanje). Potekala so
usklajevanja z Goleo glede LEK poročila 2020. Dokončno se je izvedlo čiščenje vodnih
jarkov v občinski lasti in pregledalo prepuste. Pripravilo se je popis in izračun za talne
označbe, ki se jih bo tekom zime osvežilo.
 Na področju družbenih dejavnosti se zaključujeta dva javna razpisa. Prvi razpis se tiče
sofinanciranja programov, projektov in dejavnosti na področjih družbenih dejavnosti
(kultura, šport, humanitarne organizacije, veteranske organizacije in upokojenska
društva; nakazanih je bilo že 30 % razpisnih sredstev; trenutno društva vlagajo zahtevke
za nakazilo preostalih sredstev). Drugi razpis pa se tiče dodeljevanja štipendij in nagrad
mladim talentom – v teku je podpisovanje pogodb in nakazovanje sredstev. V zaključku
je projektni razpis za sofinanciranje kulturnih programov na področju izobraževanja
(zborovodje, pevovodje, dirigenti). Zadnji sprejeti covid ukrepi so omogočali, da je župan
1. 12. 2021 izdal sklep, s katerim je društvom podaljšal obdobje, v katerem lahko
izvedejo dogodke, s katerimi upravičijo razpisna sredstva.
 S področja projektov, turizma in kmetijstva prepusti poročilo strokovnemu sodelavcu, ki
bo predstavil svoje delo v občinski upravi v naslednji točki dnevnega reda.
 V sklopu celotne občinske uprave je potekalo veliko dela in planiranja na postavljanju
proračuna 2021. Istočasno potekajo aktivnosti za pridobivanje sredstev na področju
oskrbe z vodo in kanalizacije ter ostala pripravljalna dela v naslednjem letu.
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K 6) Predstavitev Oddelka za evropska sredstva (poročevalec: Matjaž Zgonik, Višji
svetovalec za projekte).
Župan preide na šesto točko dnevnega reda, ki zajema predstavitev Oddelka za evropska
sredstva. Besedo preda Matjažu Zgoniku, Višjemu svetovalcu za projekte.
Matjaž Zgonik se predstavi in pove, da je na občinski upravi zaposlen skoraj leto dni. Pred
opisom področja dela in zadolžitev želi pojasniti redosled dogodkov.
Ob začetku zaposlitve je prihajalo do zmede, saj so občani mislili, da je on naslednik bivšega
zaposlenega na oddelku za okolje in prostor. Resda je bilo njegovo delo prvih šest mesecev
tesno povezano z omenjenim oddelkom (spoznavanje dela na oddelku in na splošno dela v
občinski upravi, spoznavanje glavnih odprtih projektov, reševanje sprotnih zadolžitev,
posredovanje informacij občanom in najnujnejših odprtih zadev za nazaj). Pove še, da je na ta
način pridobil veliko izkušenj, ki so mu pomagale pri sedanjemu oblikovanju evropskih
projektov.
Ob vseh omenjenih zadolžitvah je (ob odhodu sodelavke z oddelka kmetijstva in turizma)
prevzel tudi ta del zadolžitev.
Zadnjega pol leta opravlja delo v projektni pisarni, ki zajema delo z evropskimi in drugimi
projekti ter področji kmetijstva in turizma.
V nadaljevanju preide na opis konkretnih zadolžitev. Projekt KUL-STIK (iz projekta LAS), s
katerim se je zgradilo nadstrešnico ob KD Bukovica, je uspešno zaključen. Trije fascikli
dokumentov in uspešno oddano končno poročilo je omogočalo povrnitev 35.000 evrov
investicije.
Glede zadolžitev, ki jih je opravljal na oddelku za okolje in prostor omeni izdajo ustreznih
soglasij, pripravo odločb za zapore ali prekope cest, vodenje razpisa za male čistilne naprave,
izvajanje lokalnega energetskega koncepta Občine Renče–Vogrsko, pridobivanje ponudb za
prikazovalnik hitrosti, zbiranje in urejanje vlog za odvoz azbestne kritine, evidenčni listi za
podjetje Komunala NG, usklajevanje s podjetjem Hydrotech glede novih pogodb za PZI za štiri
odseke kanalizacijskega omrežja, priprava in oddaja končnega poročila za energetsko
sanacijo POŠ Bukovica, priprava javnih naročil: geodetske storitve 2020, strojna in ročna
košnja 2020, vzdrževanje gozdnih cest 2020.
Na področju projektne pisarne je uspešno zaključil projekt WiFi4EU, kjer so usklajevanja
potekala skoraj eno leto dni. Sedaj je vzpostavljenih 12 brezplačnih točk wifi omrežja. Preko
EU komisije je bilo za ta projekt pridobljenih 15.000 evrov v obliki vavčerja.
Preko projekta Enermob je bila vzpostavljena električna polnilnica na trgu v Renčah. Projekt
je uspešno zaključen.
V obdobju marčevske karantene se je Občina Renče–Vogrsko skupaj z Mestno občino Nova
Gorica prijavila na izredni razpis Srednjeevropske pobude COVID-19 v višini 600.000 evrov.
Informacij o izbiri projektov še ni.
Obenem so se pripravljali tako imenovani »Covid projekti«, Občina jih je pripravila in prijavila
petnajst. Za projekte RRP nove finančne perspektive 2020–2027 pa je Občina pripravila 30
projektov, razdeljenih glede na razvojne prioritete (zelena regija, pametna regija, regija za ljudi,
povezana regija). Trenutno potekajo usklajevanja prvega osnutka. Iz obstoječih 80 % prvotno
planiranega financiranja se je vrednost nižala na 40 %, kar ni vzpodbudna informacija.
9. junija 2020 je bilo oddanih 5 prijav za projekte LAS: Supanje po Vipavi; Z znanjem do
trajnostne prihodnosti naravnih virov (Varstvo, Znanje, Trajnost) – Golea, preko tega projekta
bodo kriti stroški za zunanje izvajalce, ki pomagajo pri prijavi, da občina prejme trajnostni znak
Slovenia Green; Ohranjanje naravne in kulturne identitete Vipavske doline; Obrnimo svet na
bOLJE; Spodbujanje podjetništva mladih v lokalnih skupnostih – nove zaposlitve in podjetniške
priložnosti.
Velika projekta sta tudi Walk of Peace / Pot miru, kjer je urejeno sofinanciranje s programov
Interreg. Skoraj leto dni potekajo usklajevanja. Trenutno poteka sečnja dreves na Vinišču, kjer
bo naslednje leto postavljen muzej na prostem 1. svetovne vojne. Projekt Pot miru je
sofinanciran preko programa LAS. V letu 2021 bo v stari vežici v Renčah postavljen muzej
sanitete prve svetovne vojne.
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Projekt Kuj-me zajema postavitev muzeja tehnične dediščine v avli KD Bukovica.
Dedi center spada med zaključene projekte, za katerega se v naslednjih mesecih pričakuje
povrnitev sredstev.
S projektom Zeleni inkubator se želi spodbuditi lokalno podjetništvo, kmetijstvo, turizem,
lokalno samooskrbo oziroma gospodarstvo nasploh.
Pod projekt Ad Fornulus je spadalo pridobivanje certifikata za postavitev igral v Bukovici.
Dodatno bodo v začetku leta 2021 okrog igral postavljene ograje, ki bodo zagotavljale večjo
varnost otrok. Odprtje je načrtovano po sprostitvi ukrepov.
Vsi LAS-i sodelujejo v projektu Kolesarska veriga na podeželju. Dogovori potekajo zaradi
finančnega usklajevanja. V letu 2021 bo pred KD Bukovica postavljena avtomatična
izposojevalnica koles – predvidena so tri električna in dve navadni kolesi.
S Projektom VIPava se je konec novembra 2020 začel pripravljati teren za postavitev ptičje
opazovalnice, ki bo postavljena do aprila 2021. V naslednji fazi bo urejena dostopna pot do
ptičje opazovalnice, ki se navezuje na celotno traso od izvira do izliva reke Vipave.
Projekt Grevislin (ureditev brežin reke Vipave) trenutno zajema velik del finančno-pravnih
usklajevanj, ki potekajo že več kot leto dni. Kot glavni partner namreč nastopa MONG, Občina
Renče–Vogrsko pa je pod partner projekta. Tovrstna sodelovanja dotlej niso bila del praks,
zato je potrebno marsikateri dokument definirati na novo. Rok za izvedbo projekta je 14.
november 2021.
V letu 2021 bodo potekali trije večji mednarodni projekti – vsi trije so del programa Interreg
Europe. »ECO-CICLE« temelji na področju kolesarstva, »SUBTRACT« potencial centrov za
ponovno uporabo, »CIRCLE« pa spodbuja krožno gospodarstvo.
Trenutno se oblikuje konzorcij občin, s katerim se bo mogoče prijaviti na projekt Smart City, ki
omogoča digitalizacijo.
V letu 2021 bo potekalo nadaljevanje projekta Konjeniške poti. Predvidna je postavitev urbane
opreme, pitnikov, posodobitev spletne strani in označitev poti.
V decembru letos bo prvič objavljen natečaj za županovo vino.
Za projekt Dnevni center za starejše potekajo usklajevanja z Domom upokojencev Gradišče.
Ko bo objavljen nov razpis s strani države, bo preko njih mogoča prijava za postavitev centra
v naši občini.
Na področju turizma izpostavi pripravo razpisa na tem področju in članstvo v Javnem zavodu
za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Občina je v postopku pridobivanja znaka Slovenia
Green, s katerim se bo občina lahko predstavljala kot trajnostno naravnana destinacija.
Potrebno je pripraviti končno poročilo in akcijski načrt. Stekla so dela za pripravo nove
turistično informacijske brošure Občine Renče–Vogrsko in turistične strategije, ki bi omogočala
prijavo na razpise.
Na področju kmetijstva sta bila pripravljena dva razpisa. Projekt imenovan Tržnica na Borjaču
bo spodbujal samooskrbo – v letu 2021 bo vzpostavljen portal, ki bo takšno oskrbo omogočal.
Župan se sodelavcu za pripravljeno poročilo zahvali.
Župan odpre razpravo.
Andraž Furlan se Matjažu Zgoniku zahvali za vztrajnost, da je pol leta opravljal službo, za
katerega se ni prijavil. Doda še, da sam takšnega dela ne bi mogel opravljati in bil obenem
deležen kritik. Pohvali vse naštete projekte, ki jih je v zadnjega pol leta uspešno izpeljal.
Župan se pridruži zahvali, da je sodelavec v času krča znotraj Oddelka za okolje in prostor
pomagal reševati nastale zagate. Pojasni še, da je sedaj njegovo delo to, da znotraj nabora
prispelih in začrtanih projektov išče morebitne dodatne vire financiranja. Doda, da več razpisov
temelji na mehkih vsebinah, manj pa jih je namenjenih financiranju gradenj.
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K 7) Odlok o koncesiji za izvajanje GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v
Občini Renče–Vogrsko (poročevalka: Špela Glušič, Višja svetovalka za pravne zadeve).
Župan preide na sedmo točko dnevnega reda in preda besedo Višji svetovalki za pravne
zadeve, Špeli Glušič.
Špela Glušič pove, da se skladno z Zakonom o varstvu okolja obravnava drugi odlok o
koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Namen predlaganega odloka je določanje predmeta in pogojev za podelitev koncesije, na
podlagi katerega se bo izvedlo javno naročilo.
Zakon določa v katerih oblikah se lahko izvajajo GJS. Občina se je skupaj s sosednjimi
občinam odločila, da bo GJS opravljala na podlagi podeljene koncesije. Veljavnost slednje
lahko traja od 5 do 20 let – točno obdobje je določeno s postopkom javnega razpisa in v
dogovoru z ostalimi občinami.
Cena bo določena v postopku javnega razpisa in pridobljenih ponudb. Tekom trajanja
koncesijske dobe pa se cena oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za
oblikovanje cen. Končno ceno potrdi občinski svet.
Župan preda besedo predsedniku Statutarno pravne komisije, Andražu Furlanu, ki je
predlagan odlok obravnavala na seji.
Andraž Furlan pove, da SPK predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok v predlagani obliki.
Župan preda besedo pooblaščenki predsednice Odbora za okolje in prostor, Vandi Ožbot, ki
je predlagan odlok obravnaval na seji.
Vanda Ožbot pove, da OOP predlaga, da se pogodbo o koncesiji podpiše za minimalno
predlagano dobo, torej 5 let. Izpostavi še primer Občine Šempeter-Vrtojba, ki je trenutno v
postopku izbire svojega koncesionarja za zbiranje odpadkov in bo mogoče tudi naši občini
lahko to za zgled.
Župan odpira razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje prvo branje odloka o koncesiji za izvajanje GJS zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
ZA: 13
PROTI: 0
V času glasovanja je svetnik Marko Švara odsoten.
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

ZA
X
X
X
X
X
X
X
X

PROTI

Odsoten
X
X
X
X
Odsotna
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Borut Zorn

X

Prvo branje odloka o koncesiji za izvajanje GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
v Občini Renče-Vogrsko je sprejeto.
K 8) Odlok o izvajanju GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Renče–
Vogrsko (poročevalka: Špela Glušič, Višja svetovalka za pravne zadeve).
Župan preide na osmo točko dnevnega reda, ki obravnava Odlok o izvajanju GJS s področja
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Renče–Vogrsko. Besedo preda poročevalki Špeli
Glušič, Višji svetovalki za pravne zadeve.
Špela Glušič pove, da s predlaganim odlokom želi Občina Renče–Vogrsko krovno urediti
področje ravnanja s komunalnimi odpadki. To področje je sedaj urejeno z dvema odlokoma:
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
odpadkov (iz leta 2016) in Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obdelava
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave (sprejet v juniju 2020).
Do oblikovanja odloka je prišlo skladno z drugimi občinami.
Predlagan odlok ne ureja na novo tega področja. Tekom let je namreč prišlo do sprememb na
področju zakonodaje zaradi sprejetja uredbe o obvezni občinski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov, ki med drugim določa dejavnosti in naloge GJS zbiranja komunalnih
odpadkov ter pogoje za neposredno oddajo komunalnih odpadkov.
Ta odlok celostno ureja področje zbiranja odpadkov, v določenih členih pa se dotika tudi
odlaganja. Bolj natančno je zajeto tudi poglavje o virih financiranja in postopek oblikovanja cen
GJS. S sprejetjem odloka za Občino Renče–Vogrsko ne bodo nastale dodatne obveznosti
Župan preda besedo predsedniku Statutarno pravne komisije, Andražu Furlanu, ki je
predlagan odlok obravnavala na seji.
Andraž Furlan pove, da SPK predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok v predlagani obliki.
Župan preda besedo pooblaščenki predsednice Odbora za okolje in prostor, Vandi Ožbot, ki
je predlagan odlok obravnaval na seji.
Vanda Ožbot pove, da je OOP imel pripombe na predlagan odlok. Opozori, da v elaboratu
Komunale namreč piše, da bo zagotovljen kontejner za vegetacijo in zeleni rez, kar pa ni
udejanjeno. OOP tudi v tem primeru predlaga, da se koncesijo sklene za minimalno
predlagano dobo.
Župan odpira razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje prvo branje odloka o izvajanju GJS s področja ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Renče–Vogrsko.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 14
PROTI: 0
Vanda Ožbot
Marko Furlan
Aleš Furlan
Boris Čoha
Andraž Furlan
Urban Martinuč
Žan Bric

ZA
X
X
X
X
X
X
X

PROTI
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Karmen Furlan
Marko Švara
Viktor Trojer
Jožef Hvalica
Dušan Nemec
Radovan Rusjan
Florida Petelin
Borut Zorn

X
X
X
X
X
X
Odsotna
X

Prvo branje odloka o izvajanju GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Renče–Vogrsko je sprejeto.
K 9) Odlok o pokopališkem redu v Občini Renče–Vogrsko (poročevalka: Špela Glušič,
Višja svetovalka za pravne zadeve)
Župan preide na deveto točko dnevnega reda, ki obarvava odlok o pokopališkem redu v Občini
Renče–Vogrsko. Besedo preda Špeli Glušič, Višji svetovalki za pravne zadeve.
Špela Glušič pojasni, da sprejem odloka narekuje Zakon o pokopališki dejavnosti, ki je bil
sprejet v letu 2016. Zakon ločuje pogrebno dejavnost (zagotavljanje 24-urne dežurne službe,
ki je obvezna občinska javna služba; ta je z odlokom že urejena od oktobra) in pokopališko
službo (urejanje in upravljanje pokopališč).
Vsebina odloka je določena s samim zakonom. Predlog odloka je bil usklajen in obravnavan s
krajevnimi skupnostmi.
Izvajanje pokopališke dejavnosti še naprej ostaja naloga krajevnih skupnosti.
Župan preda besedo Andražu Furlanu, predsedniku Statutarno pravne komisije, ki je
predstavljeni odlok obravnavala na seji.
Andraž Furlan pove, da je SPK predlaga občinskemu svetu, da predlagani odlok sprejme v
predpisani obliki.
Župan odpira razpravo.
Borut Zorn poda pripombo na 8. člen odloka, ki omenja upepeljevalnico, četudi je v Občini
Renče–Vogrsko ni.
Pripombo ima tudi na sam čas pokopa v zimskem času. Predlagana 15. ura se mu zaradi
narave dela ljudi zdi prezgodnja. Predlaga podaljšanje do 16. ure.
Zanima ga ali je potrebno imeti koncesionarja (kot to navaja drugi stavek 18. člena) ali je to
mogoče urediti s podpisom ustrezne pogodbe.
Pri 29. členu opomni na mirovalo dobo za grobove. Za območje Bukovice-Renče se mu ta zdi
problematična zaradi glinenih tal. Glede na izkušnje predlaga mirovalno dobo 20 let.
Pri 31. členu, ki ureja razmerje grobnine pri ceni, pove, da je KS Renče sama gradila žarno
nišo. Uporabnina te se je zaračunala uporabniku. Predlaga, da je to navedeno tudi v
predlaganem odloku.
Špela Glušič pojasni, da je v 8. členu upepeljevalnica zakonsko določena, zato je tako tudi
navedena v odloku.
Za 12. člen pove, da je bil predhodno usklajen s predsedniki krajevnih skupnosti.
Prav tako je zakonsko določen tudi 29. člen, ki pa omenja upoštevanje terenskih posebnosti.
Glede prodaje žarnih niš pa pojasni, da zakon določa najem in ne prodajo.
Borut Zorn pojasni, da je pred približno 20 leti žarna niša bila zgrajena s sredstvi KS Renče.
Nakup posamezne niše se mu zdi smotrn, saj se tako povrnejo stroški investicije. Takšen
nakup je veliko cenejši od investicij gradnje posameznega groba. Daje pobudo, da se takšno
prakso ohrani.
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Opozori še na 13. člen, kjer bi moralo biti navedeno, da so v stroške zajeti tudi prevozi
pokojnika od specializiranih ustanov do pokopališča.
Špela Glušič predlaga, da se predlog o prodaji žarnih niš še enkrat predstavi in obravnava s
KS Renče.
Glede opombe o vključenosti prevozov v osnovni obseg pogreba opozori, da je to navedeno v
10. in 8. členu odloka.
Borut Zorn opomni, da je prodaja/najem žarnih niš navedena v Pravilniku KS Renče.
Špela Glušič pojasni, da ta predlog na sestanku predstavnikov krajevnih skupnosti ni bil
izpostavljen in da ga bodo obravnavali ob naslednjem srečanju.
Vanda Ožbot izpostavi 13. člen – zanima jo nadaljnjo vzdrževanje groba. Zanima jo tudi
ustrezno dodeljeno mesto, kjer se bo takšne pogrebe (ko je plačnik Občina) izvajalo.
Opozori na 10. člen in skladno z njim urejenost vežice v Renčah in Bukovici.
Opozori na nujnost pridobivanja pisnega soglasja upravljalca pokopališča, s katerim se določi
postavitev nagrobnika.
Na pokopališču bi moral biti razobešen načrt pokopališča.
Poda predlog, naj občinska uprava pregleda stroške koncesionarja za vzdrževanje in vodenje
pokopališke dokumentacije ter izstavljanje računov za najem grobov (razen v Bukovici). O tem
naj poroča na naslednji občinski seji. Predlaga da po zgledu Občin Brda in Miren–Kostanjevica
pokopališča vzdržuje režijski obrat, najemne pogodbe pa vodijo tajniki krajevnih skupnosti.
Račune naj izstavlja računovodja posamezne KS.
Zanima jo še, kdo je podpisnik pogodbe, kdo upoštevanje pogodbe nadzira in za kakšno dobo
se ta pogodba sklene.
Župan se za podane predloge zahvali in prosi, da jih svetnica poda v pisni obliki, saj jih bo le
tako lahko pravna služba ustrezno obravnavala.
Viktor Trojer opozori na zagotavljanje 24-urne dežurne službe. Ponazori, da so doslej svojci
pokojnika lahko sami izbrali izvajalca, ki je poskrbel za celoten potek pogreba. Opozori, da ta
odlok omogoča skorajšnji monopol izvajalca 24-urne dežurne službe, saj so vsi pokojniki
najprej pripeljani v njegovo hladilnico in šele nato k (s strani svojcev) izbranem izvajalcu
pogrebna.
Predlaga spremembo 5. člena, ki bi omogočal izvedbo prevoza tudi drugemu ponudniku
pogrebne službe in ne samo izvajalcu 24-urne dežurne službe.
Špela Glušič opozori, da je omenjeni člen zakonska dikcija.
Viktor Trojer opozori na 2. točko odloka, ki omenja občinsko določitev odloka, ki bi ta primer
lahko dovoljeval.
Špela Glušič opozori, da je bil ta odlok že sprejet.
Viktor Trojer doda, da ga je še vedno mogoče spremeniti.
Vanda Ožbot opozori na nesmiselnost 14. člena. Prav tako se ji enotna cena na vseh treh
pokopališčih ne zdi sprejemljiva.
Špela Glušič pojasni, da sam zakon predpisuje uporabo mrliške vežice.
Glede cene pa pojasni, da vsak upravljalec pokopališča predlaga občinskemu svetu cenik.
Karmen Furlan predlaga prevetritev odloka in ustrezno sestavo členov, ki bi bili smiselni za
občino. Odlok se ji ne zdi primeren za sprejetje in nadaljnjo obravnavo.
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Župan predlaga pismeno posredovane predloge za lažje usklajevanje.
Viktor Trojer prav tako predlaga prevetritev odloka in se strinja s pobudo svetnice Karmen
Furlan.
Marko Švara se strinja s predhodnikoma. Ob tem pa opozori, da je predlagan odlok že bil
usklajen s predsedniki krajevnih skupnosti. Pripombe se torej ne tičejo pravne službe ali
občinske uprave.
Župan podpre predlog, da se v prevetritev odloka vključi odbore in ponovno tudi posamezne
krajevne skupnosti.
Župan da na glasovanje Odlok o pokopališkem redu v Občini Renče–Vogrsko.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 0
PROTI: 12
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
X
Odsotna
X

Odlok ni sprejet.
Prekinitev seje ob 18:14.
Nadaljevanje seje ob 18:29.
K 10) Vprašanja in pobude svetnikov.
Župan odpre deseto točko dnevnega reda, ki obravnava vprašanja in pobude, zato preda
besedo svetnikom.
Marko Furlan pohvali delo na Dombravi, kjer se je porezkalo cesto. Na ta način se je zmanjšala
možnost zdrsov avtomobilov in nesreč na tistem cestnem odseku.
- Župan se zahvali.
Vanda Ožbot zanima jo dokumentacija za izvedbo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.
Zanima jo zaključek del, ki urejajo pešpot do Laknessa. Omeni še vodovoda Kurnik in
Zrzinišče, saj sta bila postavljena izven občinske meje – zanima jo, kakšen delež participacije
je pri tej investicije imela MONG in posamezniki iz zaselka Zrzinišče.
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Župan odgovori, da so PZI projekti bili zaključeni že lani. Letos avgusta je bilo
pridobljeno še zadnje gradbeno dovoljenje. Čaka se odgovore s strani ministrstev. S
strani Občine so bili popravki in recenzije oddani pravočasno. Finančna revizija mora
odobriti investicijo in župan upa, da bo to storjeno v naslednjih mesecih.
Posebej so se izvajali projekti za ureditev cestišča po izkopih, za kar pa bo pripravljen
nov razpis. To namreč ne spada v upravičene stroške investicije.
Najpomembnejši dokument, na katerega se trenutno čaka, je odločba s strani SVRKa, s katero bo priznana dodelitev sredstev. To je obenem osnova za razpis.
Kar se tiče poti do Lakenessa župan pojasni, da so se dela začela z urejanjem brežine
in s postavitvijo ograje. Določena zemljišča bivšega Martex-a bi bilo potrebno odkupiti.
Glede vodovoda Kurnik pove, da je investicija Občine segala do meje, naprej je
investicijo krila MONG in Vodovodi NG. Same priklope (tako za vodovod Kurnik kot za
vodovod Zrzinišče) so plačali krajani sami. Občina je financirala samo primarni vod in
oddušnike za vodo.
Vanda Ožbot zanima izračun komunalnega prispevka za ta območja. Zanima jo še,
kdo torej vodi postopek odkupa zemljišča pri prej omenjeni poti do Laknessa.
Župan odgovori, da postopek vodi lastnik večinskega deleža. Pojasni še, da se v teh
primerih komunalnega prispevka ni izračunalo, saj ni šlo za novogradnje.

Karmen Furlan se prav tako dotakne teme vodovoda Kurnik – zanima jo končni znesek
investicije.
- Župan pove, da je bil strošek pri vsakem omenjenem vodovodu nižji od proračunske
postavke.
Karmen Furlan zanima do kdaj je možen odvoz valovitnih plošč za občane (brez dodatnih
stroškov).
- Župan pojasni, da časovni rok ni določen. S Komunalo je sklenjena praksa, da ko
prispe na Občino dovoljšne število prijav za odvoz (skupno 15 palet), občinska uprava
javi izvajalcu, da se za odvoz izvede. Občina omogoča tudi, da občani sami brezplačno
odpeljejo kritino, a morajo pred tem obvestiti občinsko upravo oziroma izpolniti temu
namenjeno vlogo.
Karmen Furlan pohvali projekt WiFi4EU. Obenem pa izpostavi nujnost postavitve optike po
celotni občini. Zanima jo, ali so bili v tem času izpeljani sestanki s ponudniki teh storitev, kakšne
so možnosti in na kakšni točki stoji ta problematika. Opozori na zakon, ki utemeljuje optiko v
vsakem gospodinjstvu.
- Župan pove, da je en glavnih interesentov ponudnik T2. Občina čaka ustrezno
dokumentacijo, na podlagi katere bi se lahko pripravila ustrezna soglasja za postavitev
optike.
Telekom se je že odzval na javno najavo, s katero je Občina napovedala izvedbo
projekta vodovoda in kanalizacije. Skladno s to investicijo si Telekom prizadeva
postavitve optike na območjih Vogrskega, Šempasa, Prvačine.
Pojasni, da je Telekom večinski ponudnik optike. Zaradi tega je dolžan, da svoje kable
oddaja v najem tudi drugim ponudnikom. Ostali ponudniki pa tega niso dolžni. Če bi
torej na primer T2 postavljal optiko, bi ta postal edini ponudnik brez možnosti menjave
(oziroma bi bila menjava možna le s postavitvijo dodatnega optičnega kabla). Gre
namreč za privatizirano področje.
Občina ob vem tem razmišlja o pripravi javnega razpisa, s katerim bi ponudniki pridobili
(plačljivo) služnost, Občina pa bi pridobila ustrezno in konkretno dokumentacijo, s
katero bi zagotovila ustrezno infrastrukturo.
- Karmen Furlan apelira k sestanku z obema zainteresiranima investitorjema, saj je
telekomunikacija v slabem in dotrajanem stanju.
- Župan se strinja. Doda še, da bi zadeva potekala drugače, če bi lahko bila Občina
investitor. V tem primeru pa lahko le ugodno odda služnost in pripravi ustrezne pogoje
za izvedbo del.
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Karmen Furlan opomni še na sestavo proračuna za leto 2021. V razmislek da pobudo, da bi
se večji del namenil infrastrukturi in društvom (izpostavi gasilce), ki v teh razmerah potrebujejo
dodatna sredstva.
Postavi še vprašanje o tem, kakšno področje pokriva trenutna direktorica.
- Župan odgovori, da je delo gasilcev v skladu s finančnim načrtom, ki ga določa zakon.
Pojasni, da njihovo delovanje ne spada v področja razpisov, ampak je za to sklenjena
ustrezna pogodba.
Trenutna direktorica je prevzela nadzor nad delovanjem javnih služb (izvzete so tiste,
ki se tičejo področja družbenih dejavnosti). Usklajuje dokumentacijo in delo, ki se tiče
projekta vodovodov in kanalizacije. Usklajuje delovanje občinske uprave in
posameznih oddelkov. Delo direktorice zajema tudi delo z zunanjimi zavodi. Prevzela
je aktivnosti, komunikacijo in projekte s sosednjimi občinskimi upravami. Pomembno je
njeno tekoče delo, ki omogoča koordinacijo za pripravo gradiv kolegijev županov. Velik
del obsega tudi sodelovanje z regijskimi razvojnimi agencijami, katerih je na našem
območju štiri.
Radovan Rusjan pove, da je na nekatera vprašanja župan že odgovoril preko elektronske
pošte.
Pohvali predstavitev Matjaža Zgonika. Pripomni pa, da so predstavljeni evropski projekti
večinoma mehke vsebine. Svetnika zanima finančno stanje po letu 2021, ko mora Občina
zagotoviti skoraj 2 milijona lastnih sredstev za izgradnjo vodovoda in kanalizacije. Zanima ga,
kje bo Občina pridobila ostala sredstva.
Naveže se tudi na dela med starim in novim mostom v Renčah ter povezavo med Renčami in
Bukovico. Četudi so ta dela vključena v projekt Grevislin, se zdi, da se ta projekt odmika.
- Župan pojasni, da finančna struktura za vodovode in kanalizacijo še ni zaključena, saj
se čaka na revizijo. Del investicije bo financirala Direkcija za ceste, 2/3 trase pa Elektro
Primorska. Ko bo finančna struktura potrjena, bo pred samo izvedbo razpisa podana v
pregled svetnikom. Predvideno je začasno zadolževanje, saj se evropska izplačila
zamikajo, Občina pa mora zagotavljati likvidnost.
Glede projekta Grevislin pojasni, da je projekt potrebno izpeljati do novembra 2021 in
da je njegova izpeljava v interesu MONG in Občine Miren–Kostanjevica.
Radovan Rusjan naveže svoje vprašanje na nabor načrtov in projektov, ki so ga s strani
občinske uprave prejeli svetniki na seji. Zajeten nabor se mu zdi problematičen, saj je
soudeležba Evrope pri številnih investicijah vedno manjša. Opomni na projekt »Revitalizacija
renškega trga«, ki ni zajet v predstavljenem naboru.
Omeni tudi »Hišo dobre volje« in omenjeno mogoče sodelovanje z Domom upokojencev
Gradišče. Sam se je pozanimal pri Domu upokojencev Nova Gorica, za katerega ne velja, da
ni zainetesiran za ta projekt znotraj Občine Renče–Vogrsko, ampak za dejstvo, da na
tovrstnem razpisu že kandidira za postavitev dveh drugih domov.
- Župan pove, da je predstavljen nabor projektov nastal zaradi poziva države v avgustu
2020. Na podlagi tega bo namreč država in Evropa oblikovala strategijo dodeljevanja
sredstev. Strategija temelji na razdeljevanju glede na regije (Slovenija je razdeljena na
vzhodno in zahodno) in glede na vsebinske sklope. Ker so predlogi vseh občin sedaj v
rokah vlade in regijskih razvojnih agencij, še ni konkretnih navodil in odgovorov, kateri
projekti bodo zares deležni sredstev.
Glede projekta »Revitalizacija renškega trga« župan pove, da bo tudi ta lahko
naknadno umeščen v seznam.
Projekt »Hiša dobre volje« je v fazi razvoja. Kot že omenjeno na prejšnjih sejah, se išče
ustrezno lokacijo, ki bi ustrezala normativom. Dom upokojencev Gradišče omogoča
kapacitete glede osebja. Cilj je, da se v letu 2021 projekt še hitreje razvija in uspešno
prijavi na ustrezne razpise.
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Radovan Rusjan nadaljuje z vprašanjem, ki se tiče najema objekta (ob Zdravstvenem domu
Renče), ki je bil prvotno mišljen kot kavarna. Kot sosed objekta je namreč prvotno dal soglasje
za kavarno. Tehnik tamkajšnjega objekta pa naj bi imel navodila za postavitev inštalacije, ki bi
služila mesnici. Zanima ga, kaj se torej v tisti stavbi načrtuje.
Drugo vprašanje pa se nanaša na sredstva, ki so ostala pri razpisu za športna društva,
namenjena pa so bila vrhunskim športnikom.
- Župan pojasni, da so interes izkazali različni ponudniki. Uraden postopek dodelitve
prostorov bo potekal preko javnega razpisa. Župan se je sestal s KS Renče, kjer je
predstavil idejo o razpisu, s katero se je KS strinjala. Priprava razpisa bo zelo
kompleksna, saj bi radi dali možnost vsem, ki izkažejo interes. Razpisna dokumentacija
bo torej morala biti izredno definirana glede področja investicij in priznanih vlaganj.
Pomembna je tudi definicija obdobja, za katero se sklepa pogodbo – zakon namreč
določa dobo petih let ali pa za nedoločen čas. Ko bo vsebina pripravljena, bo ponovno
izveden sestanek s KS Renče, kjer bodo sprejeti ustrezni sklepi.
Za odgovor na vprašanje o preostalih razpisnih sredstvih preda župan besedo Vladki
Gal Janeš, Višji svetovalki za družbene dejavnosti.
- Vladka Gal Janeš pojasni, da je bilo ob sprejetju Letnega programa športa za vrhunski
šport dodeljenih nekaj nad 6000 evrov. Navadno je ta sredstva prejelo Kotalkarsko
društvo Renče, a letos med člani nimajo tovrstnega športnika. Prav tako ni nobeno
drugo društvo izpolnjevalo razpisnih pogojev. Župan je izdal sklep, s katerim bodo vsa
preostala sredstva razdeljena društvom. Ta morajo izpolniti ustrezni zahtevek, po
katerem bodo še v letošnjem letu nakazana sredstva.
- Radovan Rusjan ponovi vprašanje o neporabljenih sredstvih za vrhunske športnike.
- Vladka Gal Janeš pojasni, da se ta sredstva zaradi neizpolnjevanja pogojev niso
razdelila in da so zato ostala v proračunu.
- Župan še doda, da so se sredstva dodeljevala skladno s sprejetim Letnim programom
športa in njegovimi merili. Zaradi zagotavljanja likvidnosti društev pa so bila letos
sredstva 100 % dodeljena. Dokazovanje porabe sredstev in izvedbe programov pa
potekajo skladno z razpisom.
Viktor Trojer se dotakne proračuna in sprejetega rebalansa. Zanimajo ga, kako so razporejeni
prihodki v letu 2020 – ali so skladni s pričakovanji.
Pred sestanki za oblikovanje proračuna 2021 prosi za excelovo tabelo raliziranega proračuna
za tekoče leto, v kateri naj bodo označeni projekti v izvajanju. Pove, da se stinja s tistimi
projekti, ki so za dobrobit občine.
Zanimajo ga prihodki od prodaje zemljišč. Ob rednem spremljajnu občinske spletne strani
namreč ni videl nobene namere o prodaji, kar si razlaga kot ne-voljo župana za izpolnjevanje
te proračunske postavke.
- Župan pove, da bo excel tabela prirpavljena. Ob tem še pojasni, da so letošnji prilivi
višji od pričakovanih zaradi dodeljenih covid sredstev, ki jih Občina nato naprej nakaže
ustreznim zavodom.
- Viktor Trojer doda, da je za to zagotovo namenjena ustrezna postavka.
- Župan temo o nepremičninah pojasni, da so trenutno prioritete za delo občinske uprave
drugje. V letu 2021 načrtuje imenovanje ustrezne komisije in prirpaviti javni razpis.
Oblikovan bo prioritetni seznam parcel za prodajo.
- Viktor Trojer župana dopolni, da nima pooblastil, s katerimi bi sam oblikoval prioritetni
seznam prodaje zemljišč. Opomni na nujnost spoštovanja sprejetega proračuna.
- Župan se s svetnikom strinja, da je njegova dolžnost ta, da izpelje zastavljen proračun.
Doda še, da so načini in postopki izvanja njegova lastna odločitev. V primeru, da
določena postavka ni v celoti realizirana, pa sam prevazme krivdo.
- Viktor Trojer poudari, da sprejemanje krivde v tem primeru ni dovolj.
Borut Zorn postavi vprašanje o tem, v kateri fazi je gradbeno dovoljenje za prizidek telovadnice
v Renčah.
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Drugo vprašanje pa se nanaša za sprejete amandmaje zadnje seje, ki so določena sredstva
usmerili za določeno infrastrukturno izgradnjo. Zanima ga, kaj je bilo glede tega že
realiziranega.
- Župan pojasni, da projektant uskaljuje dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Načrti so se namreč spreminjali zaradi sprejetih novih normativov glede
višine strehe.
Na drugo vprašanje bo župan podal pisni odgovor.
- Borut Zorn odgovori, da je bil županov odgovor na isto vprašanje v spomladanski seji
veliko bolj spodbuden.
- Župan pojasni, da sprememb normativov ne določa sam. Da pa je podprl projekt
telovadnice tako, da bo služila vsem društvom in športom ter da ne bo višina stropa
omejevala kakršnihkoli aktivnosti.
Vanda Ožbot je pred časom na elektronski naslov občine (in vsem svetnikom v vednost)
poslala poziv, naj občinska uprava pripravi seznam podjemnih pogodb. Dodatno jo tudi
zanima, kakšno delo te pogodbe zajemajo.
Zanima jo stanje OPN.
Opomni na objavo zapisnikov sej krajevnih skupnosti na spletni strani občine.
Kot daljnoročni projekt pa poda v razmislek odprtje večjega trgovskega centra – govorilo naj
bi se namreč o zaprtju manjših lokalnih trgovin.
- Župan odda v fizični obliki seznam zahtevanih podjemnih pogodb.
OPN je še vedno v stanju pridobivanja vseh mnenj ministrstev in nevladnih organizacij.
Pridobljenih je več kot polovica odgovorov. V začetku leta 2021 je pričakovana prva
uradna replika in z njo povezani popravki prostorskega načrta.
V letu 2019 so do župana pristopili nekateri trgovski ponudniki, ki so se zanimali za
postavitev centralnega nakupovalnega centra. V primeru tega scenarija bi se ostale
trgovine v občini zaprle.
Kar se zapisnikov krajevnih skupnosti tiče pa župan pove, da so objavljeni tisti, ki jih
predstavniki KS posredujejo na občinsko upravo.
Andraž Furlan poda dve pobudi: s prvo poziva k čimprejšnji izvedbi razpisa za »kavarno
Renče«. Izpostavi nujnost primerne sestave razpisnih pogojev, ki bodo v teh negotovih časih
vseeno privabili interesente.
Druga pobuda se nanaša na podajo nepremičnin – svetnik predlaga, da se za izvedbo tovrstne
prodaje najame zunanjo nepremičninsko agencijo.
Urban Martinuč podpre pobudi o prodaji nepremičnin, ki sta ju podala svetnika Andraž Furlan
in Viktor Trojer. Tudi on opomni na spoštovanje sprejeta proračuna in vseh postavk.
Replicira svetniku Radovanu Rusjanu in ga popravi glede projekta »Hiša dobre volje« in Doma
upokojencev Nova Gorica. Sklicuje se na zapisnik prejšnje seje, v katerem piše, da s strani
Doma ni šlo za nezainetesiranost, temveč za obremenjenost z že dvema projektoma.
Aleš Furlan poda pobudo občana z Vogrskega, ki živi ob cesti proti prehodu čez železnico.
Pred njegovo hišo namreč ustavlja šolski avtobus, promet pa poteka precej hitro. Predlaga, da
se s prevoznikom Občina dogovori za drugo lokacijo ustavljanja, ki bi bila za otroke bolj varna,
ali pa ustrezno signalizira bus postajališče. Doda še pobudo, da se prav tako na tem predelu
porezka asfalt, saj je cestišče spolzko.
Opozori na električno polnilnico na Trgu v Renčah, saj poteka kabel za polnjenje čez pločnik,
kar pomeni oviro in nevarnost za pešce in invalide. Opomni še, da je potrebno za to polnilnico
označiti dve pakrini mesti, kar na že tako majhno število parkirnih mest pomeni dodatno
obremenitev. Predlaga premestitev polnilnice.
Glede področja telekomunikacij in slabega delovanja interneta, kot začasno rešitev za
operaterja Telekom in Siol, predlaga povezavo s hibridnim modemom, ki pospeši delovanje
interneta.
Glede področja nepremičnin podpre opombe svetnika Viktorja Trojerja.
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Glede priprave razpisa za »kavarno Renče« pa predlaga, da so v pripravo razpisa vključeni
vsi svetniki, ne pa samo tisti, ki v Renčah živijo in člani KS Renče.
Marko Švara opozori na nespoštovanje poslovnika v 21. členu in 54. členu.
Opomni, da še vedno ni prejel odgovorov na vprašanja prejšnje seje – zanimajo ga načrtovani
projekti v tem mandatu.
Vprašanje naslovi na temo izvajanja participativnega proračuna. V začetku leta je župan
omenil, da se bodo postopki začeli že takrat, dvanajst mesecev kasneje pa še ni nič
pripravljenega. Meni, da je še pred tem potrebno do konca izpeljati načete a nedokončane
izglasovane projekte. Za Vogrsko predlaga ureditev parkiršča »pod Runkom« in nadstrešnico
pri vežici.
Zanima ga izvajanje proračuna po sprejetem rebalansu in sprejetih amandmajih ter vpliv
epidemije. Ob tem sprašuje še po okvirnem terminu izdaje predloga proračuna za novo leto.
- Župan pove, da je epidemija na proračun vplivala z večjimi prilivi in zmanjšala določene
odlive. Doda še, da se bo pred sestavo osnutka proračuna sestal s svetniki in upošteval
njihove predloge.
Viktor Trojer poda pobudo, ki se tiče smeti oziroma ustreznega odlaganja teh. Predlaga, da se
ob odlagališča odpadkov napiše režim odlaganja in ločevanja tudi v tujih jezikih. V razmislek
poda tudi idejo, da se do tujejezičnih družin občine pristopi in na spoštljiv način predstavi to
tematiko ter predlaga ustrezno rešitev.
Karmen Furlan izpostavi urnik Lekarne Renče, ki le enkrat tedensko obratuje v popoldanskem
času. Predlaga podaljšanje urnika oziroma možnost odprtja tudi ob sobotah.
- Župan pove, da bo kontaktiral direktorico lekarne.
Marko Furlan pove, da se pobuda Aleša Furlana naša na avtobusno postajališča Dombravi, ki
ga ni. Predlaga, da se to uredi na občinski cesti.
Zanima ga, v kateri fazi je Zadružni dom Vogrsko.
- Župan pove, da v letošnjem letu potekalo veliko notranjega urejanja (izris prostorov,
statika, inštalacijski načrti, požarni elaborat, predlog obnove in PZI). Ti dokumenti
služijo za nadaljne načrte in nadgradnje Zadružnega doma.
Župan pove, da je od začetka seje minilo štiri ure.
Župan da na glasovanje nadaljevanje seje s sprejetim dnevnim redom.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 14
ZA: 12
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

ZA
X

PROTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
Odsotna
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Borut Zorn

x

Nadaljevanje seje je sprejeto.
Svetnik Urban Martinuč ob 20.02 zapusti 14. sejo občinskega sveta.
K 11) Odlok o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko
(poročevalka: Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene dejavnosti).
Župan preide na naslednjo točko dnevnega reda, ki obravnava odlok o sofinanciranju Letnega
programa športa v Občini Renče–Vogrsko.
Vladka Gal Janeš pove, da je odlok z merili enak tistemu v prvem branju. Sosvet za šport ni
podal nobene dodatne pobude. Inšpektor za šport je predlagal, da se odlok sprejme v
predlagani obliki, saj so v merilih že vključene spremembe starostnih mej pri tekmovalnih
športih.
Župan pove, da je predlagan odlok obravnavala Statutarno pravna komisija, zato preda
besedo njenemu predsedniku, Andražu Furlanu.
Andraž Furlan pove, da se SPK strinja, da je odlok primeren za nadaljno obravnavo.
Župan pove, da je predlagan odlok obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, zato preda
besedo predsedniku odbora, Borutu Zornu.
Borut Zorn pove, da ODD predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok in merila v predlagani
obliki. Odbor je sprejel dodaten sklep: naj se pred dodatnim razpisom pregleda merila in naj
Sosvet za šport poda ustrezno mnenje.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje odlok o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Renče–
Vogrsko.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 13
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
Odsoten
X
X
X
X
X
X
X
Odsotna
x

Odlok je sprejet.
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K 12) Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče–Vogrsko v Svetu zavoda
Zdravstveni dom Nova Gorica – Zobozdravstveno varstvo (poročevalka: Florida Petelin,
predsednica KMVVI).
Župan preide na dvanajsto točko dnevnega reda, ki obravnava sklep o imenovanju
predstavnika Občine Renče–Vogrsko v Svetu zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica –
Zobozdravstveno varstvo. Pooblaščenec poročevalke je Marko Švara, zato mu župan preda
besedo.
Marko Švara pove, da je ZD Zobozdravstveno varstvo Občino 9. oktobra obvestilo o tem, da
v Svetu zavoda poteče mandat svetnici Tatjani Frelih. Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja je 19. oktobra objavila povabilo k imenovanju. Prispela je ena prijava.
Predlagana kandidatka je Tatjana Frelih, ki že dobro pozna delovanje zavoda in dogajanje na
področju zdravstva.
KMVVI občinskemu svetu predlaga, da kot predstavnico Občine Renče–Vogrsko v Svetu
zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica – Zobozdravstveno varstvo imenuje Tatjano Frelih.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče–Vogrsko v Svetu
zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica – Zobozdravstveno varstvo.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 11
ZA: 11
PROTI: 0
V času glasovanja sta bila odsotna Andraž Furlan in Boris Čoha.
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

PROTI

Odsoten
Odsoten
Odsoten
X
X
X
X
X
X
X
Odsotna
x

Sklep je sprejet.
K 13) Potrditev imenovanja direktorice JSMGG (poročevalka: Florida Petelin,
predsednica KMVVI).
Župan preide na trinajsto točko, ki obravnava Potrditev imenovanja direktorice Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške. Besedo preda pooblaščencu predsednice KMVVI, Marku Švari.
Marko Švara pove, da je nadzorni svet malega gospodarstva na seji 12. 10. sprejel sklep, da
za direktorico ponovno imenuje Iris Podobnik.
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Na javni tečaj je prispelo pet vlog, a le dve vlogi sta bili popolni. Nadzorni odbor je opravil
razgovora in izbrano kandidatko ocenil kot najprimernejšo. Zato je predstavnik nadzornega
odbora 15. 10. KMVVI zaprosil za obravnavo predlagane kandidatke na seji občinskega sveta.
KMVVI je na seji 11. 11. obravnavala omenjeni predlog in občinskemu svetu predlaga, da
predlagano kandidatko potrdi.
Župan odpre razpravo.
Viktor Trojer pove, da kandidatka dobro opravlja svoje delo in da se s predlogom strinja.
Župan da na glasovanje sklep potrditvi imenovanja direktorice JSMGG.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 12
PROTI: 0
V času glasovanja je odsoten Andraž Furlan.
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
Odsoten
Odsoten
X
X
X
X
X
X
X
Odsotna
x

Sklep je sprejet.
K 14) Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2021.
Župan preide na štirinajsto točko dnevnega reda, ki obravnava vrednost točke za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Besedo preda poročevalki Ani Vuk, direktorici
občinske uprave.
Ana Vuk pove, da 12. člen navaja, da se vrednost točke za naslednje leto določi tako, da se
veljavna vrednost varolizira z indeksom povečanja cen življenjskih potrebščin za obdobje prvih
devetih mesecev tekočega leta. Predlagana vrednost točke za leto 2021 je 0,005228 evra.
Predvideva se, da se bo skupni prihodek iz tega naslova povečal za 0,2 %. Doda še, da je ob
tem potrebno upoštevati izpad koncesijskih dajatev.
Župan preda besedo Viktorju Trojerju, predsedniku Odbora za gospodarstvo in proračun, ki je
predstavljen sklep obravnaval na seji.
Viktor Trojer pojasni, da seja ni bila sklepčna in da bo svoj glas objasnil v razpravi.
Župan preda besedo Vandi Ožbot, ki je bila pooblaščena s strani predsednice Odbora za okolje
in prostor in ki je na seji obravnaval omenjeni sklep.
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Vanda Ožbot pove, da je OOP sklep sprejel s pripombo, da se položnice pošiljajo v prvi in v
drugi polovici leta. Letos namreč drugo plačevanje položnice spada v proračun leta 2021.
Župan odpre razpravo.
Viktor Trojer obrazloži svoj glas. S predlaganim sklepom in dvigom vrednosti točke se strinja.
Župan da na glasovanje sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2021.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI: 12
ZA: 12
PROTI: 0
V času glasovanja je odsoten Andraž Furlan.
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
Odsoten
Odsoten
X
X
X
X
X
X
X
Odsotna
x

Sklep je sprejet.
K 15) Sklep o začasnem financiranju.
Župan preide na predzadnjo točko dnevnega reda, ki obravnava sklep o začasnem
financiranju, ki stopi v veljavo s 1. januarjem 2021. Sklep poda svetnikom v seznanitev.
K 16) Razno.
Župan preide na zadnjo točko. Svenikom poda okvirne datume naslednjih načrtovanih sej: 26.
1. 2021 in 23. 2 2021.
Svetnike opomni, da tradicionalnega decembrskega druženja ne bo. Kljub temu prejmejo
protokolarno darilo z lokalnimi proizvodi.
Viktor Trojer pojasni medijska poročila o stanju okužb v Medic hotelu. Petkovo testiranje je
namreč pokazalo, da ne med zaposlenimi ne med oskrbovanci ni okuženih. Vsem ostalim
svetnikom želi zdravja.
Župan pohvali delovanje Medic hotela v času zdravstvene krize.
Andraž Furlan povabi, da si svetiki ob izhodu za domov vzamejo prirpavljene »lunch pakete«,
ki jih je pripravil ob vstopu v novo vlogo starša.
Seja občinskega sveta je zaključena ob 20.19 uri.
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Zapisala: Hana Šuligoj

________
Župan
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