OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Št.: 00703-1/2017-2
Bukovica, 23. 2. 2017

ZAPISNIK
16. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v četrtek,
23. februarja 2017, 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, Albinca Pisk, Franko Pregelj, Zmaga Prošt, Radovan Rusjan, Marjan Rutar,
Marko Švara, Katarina Valič in Borut Zorn.
2. občinska uprava in predstavniki medijev.
Odsotni:
Vanda Ožbot
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Prisotnih je 14 članov Občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.

Ad 1. Poročilo o delu v letu 2016 in akcijskem načrtu za leto 2017 Sveta za invalide
Občine Renče-Vogrsko
Poročevalca mag. Katarina Tischer Gregorič, predsednica Sveta za invalide, in mag Valter
Adamič, koordinator projekta Listina občina po meri invalidov podata poročilo.
Katarina Tischer Gregorič se zahvali za besedo in pove, da se je Svet za invalide sestal in
sestavil poročilo o letnem delu, ki so ga svetniki prejeli med gradivom. Zato želi izpostaviti samo
nekatere stvari, za katere tudi apelira na občinski svet, da bi to potrdil oz. tudi sprejel. Svet je
pridobil ponudbo za izgradnjo stopničnega vzpenjalnika za v dvorano Zorana Mušiča in se še ni
odločili za nabavo in montažo, ker je bilo ugotovljeno, da slednji ni primeren za javno uporabo
na tem stopnišču. Zato so se odločili za novo stvar, in sicer za stopniščno platformo, to pa je
presegalo razpoložljiva sredstva, ki so bila prej v proračunu namenjena. Stroškov bi tako bilo
nekaj več in zato prosijo občinski svet, da pri sprejemanju proračuna odobri sredstva v višini kot
so jih načrtovali in bi potem izvedbo in vzpostavitev stopniščne platforme uresničili v letošnjem
letu. Pove, da je bila na Svetu za invalide sprejeta dopolnitev akcijskega načrta. Zato občini
predlagajo, da pristopi k pripravi odloka o merilih in tehničnih pogojih, ki opredeljujejo tako
adaptacije kot novogradnje objektov oz. javnih površin, s tem, da bi se upoštevalo dostopnost
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za vse vrste invalidnosti, ter da bi civilna zaščita, ki deluje v občini, pristopila k dopolnitvi načrtov
za reševanje v elementarnih nesrečah tako, da bi opredelili izhodišča za reševanje invalidov v
elementarnih nesrečah.
Valter Adamič pove, da je bil v letu 2016, prvič od obstoja Zavoda za zaposlovanje, dosežen
najboljši uspeh, saj je bilo v letu 2016 preko Zavoda za zaposlovanje zaposlenih 112 invalidov
na območju, kjer deluje zavod. V letu 2016 se je odvil en posvet na temo zaposlovanja in je
naletel na dober odziv s strani Gospodarske zbornice, s strani Obrtne zbornice in v tej smeri so
rezultati dobri.
Pove, da se bo po vsej verjetnosti pridružila tretja občina, to je občina Miren-Kostanjevica. To je
kritična masa, ko bodo v našem okolju tri občine od šestih, ki so to listino dobile. Tudi to je ena
spodbuda za skupen nastop, ko se gre za invalide. Gre se predvsem za razpise, da bi več
denarja prišlo v občine iz drugih virov. Pravijo, da je denar sveta vladar, vendar moramo doseči,
da so ljudje svetu vladar.
Zmaga Prošt: Komentira, da so pripravili obsežno poročilo, tako da se vidi, da se nekaj počne…
In skrb za vse starostne skupine ljudi, ki imajo take ali drugačne težave. Ugotovi, da so odprli
informacijsko pisarno in jo zanima, kako je obiskana in kakšne informacije se iščejo?
 Valter Adamič: Odgovori, da vsaka zadeva preden se prime, traja nekaj časa.
Pisarna zajema široko področje - ne samo invalide, ampak zadeva tudi starejše.
Občina Miren-Kostanjevica, ki je v fazi pridobivanja listine, izvaja projekt Občina po
meri invalida za 40% populacije. To se pravi, ne samo invalidi, ki jih je okrog 9%,
ampak tudi starejši, ki imajo z leti določene težave. To so vsi ljudje s posebnimi
potrebami. Samo eni so pridelani eni so pa nesrečna okoliščina. Pove, da bodo
vztrajali, da je potrebno veliko obveščanja v občinskem glasilu, preko društev in
nasploh čim več, da bodo videli, kje se dobijo informacije. Iz svoje izkušnje pove, da
preko spletne strani medobčinskega društva Goriške prihajajo tudi iz Bovškega,
četudi ga ne pokrivajo, pa tudi iz Slovenj Gradca, pa tudi iz Ljubljane. In ne samo
invalidi, ampak tudi zdravniki. Tako da je ta informacijska pisarna pomembna zadeva
in apelira na vsa društva, društva upokojencev: če naletite na kakšen primer, tako
kot se je zgodil na Lukežičih 32, verjetno podžupan ve, pa smo prišli do ene rešitve.
Pa je bil samo pogovor. Tako da misli, da se bo s tem projektom izboljšala kvaliteta
življenja, tako za invalide kot za starejše.
Ad 2. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 15. 2. 2017
Župan vpraša ali so pripombe na zapisnik.
Marjan Murovec: Pove, da je od občinske uprave pridobil magnetogram slišanega o točki, ki je
bila obravnavana in za katero je predlagal, da se zapisnik popravi. Moral je ugotoviti, da bi
rekel, da je zadeva popolnoma enaka prejšnjemu zapisniku. Sicer je potem videl, da je
Statutarno-pravna komisija potrdila oz. sploh ni poslušala zapisnika, za kar je predlagal gospod
župan na zadnji seji, da Statutarno-pravna komisija pač posluša ta del zapisnika. Potem bi se
pač preverilo ali je pač zapisano tisto, kar je bilo dejansko izrečeno, ker je po njegovem
neupravičeno se tako odločila in ostalo zapisano tako kot pač je. Ampak na žalost se proti
takemu načinu delovanja ne da z nikakršnimi sredstvi sklep spreobrniti. Je prišel do spoznanja,
da je kljub slišanemu in zapisanemu in uradno poslanemu mu, ugotavljal, da psi lajajo,
karavana gre dalje, tako da nima smisla obravnavati to zadevo. Kajti, tudi če župan predlaga
Statutarno-pravni komisiji, da nekaj posluša in preveri, ali je tisto kar je zapisano, resnično, se
pač komisija odloči, da tega ne bo, ker pač je zapisnik sprejet. Verjetno je tu kakšen svetovalec,
ki to temu tako svetuje. Vidi vedno enega in istega zapisnikarja zapisnika Statutarno-pravne
komisije, pa zapisnikarja zapisov občinske seje, tako da v bistvu se vrtimo v istem krogu, nič kaj
se ne da sprejet. Ker če, drugače je pa z njihovim glasovanjem zadeva preglasovana na takšen
ali drugačen način. Pove, da je hotel samo povedati, da način, kakršen je pač komuniciran in v
bistvu dajejo pripombe, so brezpredmetne, čeprav je evidentno, da ni tako, kot se govori.
Zahvali se in se opraviči za njihov čas, ki ga je kratil. Pove, da je pač tak sistem, proti kateremu
se tudi z zapisanim ne da popolnoma nič, ker si enostavno preglasovan. Pa lahko je tudi narobe
napisano.
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Župan, da na glasovanje zapisnik 15. redne seje z dne 15. 12. 2016
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 12
PROTI 2
Zapisnik 15. redne seje je potrjen.

Ad 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan da v obravnavo naslednji dnevni redi:
1. Poročilo o delu v letu 2016 in akcijskem načrtu za leto 2017 Sveta za invalide Občine
Renče-Vogrsko
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 15. 12. 2016
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje
5. Vprašanja in pobude svetnikov
6. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Zdravstveni
dom – Osnovno varstvo Nova Gorica
7. Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2017 – prva obravnava
8. Sklep o načinu dodeljevanja koncesij na področju osnovne zdravstvene in
zobozdravstvene dejavnosti
9. Sklep o spremembi družbene pogodbe RRA Severne Primorske regijska razvojna
agencija d.o.o.
10. Informacija o postopku urejanja izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanje komunalnih odpadkov
Župan da na glasovanje predlagani dnevni red 16. redne seje
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 13
PROTI 0
Sklep: Dnevni red 16. redne seje je sprejet.

Ad 4. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje
seje
Župan poda poročilo o dogajanju v občini v času med 15. in 16. redno sejo:
- v Bukovici je bila odprta in dana v uporabo mrliška vžica, ki je dobila tudi uporabno
dovoljenje
- skupaj z železnico se je uredilo kanale meteornih voda ob železnici pri nadvozu, pri
sretotu, po domače rečeno
- na Vogrskem se izvajajo dela za ureditev parkirišča pod osnovno šolo Vogrsko
- v Renčah so bila končana dela na cestnem odseku pri Lukežičih in pri Merljakih
- končana so tudi dela na vodovodu v Mohorinih, potrebna je še asfaltacija
- uredila se je makadamska cesta v Merljakih
- v Oševljeku in v Mohorinih so se odpravile posledice plazov
- v teku je priprava projekta revitalizacija vaškega jedra v Renčah, ki bo služil kot osnova
dolgoročnega razvoja središča renč
- na področju javnih poti in cest se izvajajo redna dela na vseh javnih cestah
- izvedlo se je tudi čiščenje propustov in grap na Bukovškem polju, na Vogrskem in v
Renčah
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na področju družbenih dejavnosti je bil pester december – prižgale so se lučke v vseh
treh krajevnih skupnostih in prišlo je veliko več ljudi kot v preteklih letih, predstava za
otroke »Frozen« in »Start-up« predstavi, ki ju je organiziralo društvo Mladi RenčeVogrsko, sta bili tudi zelo obiskovani.
organiziralo se je miklavževanje po vseh KS
odvile so se različne športne prireditve - mednarodni turnir ekip 'Šampionka 2016', peto
odprto prvenstvo Renč v skokih na trampolinu, slavnostna akademija v športni
gimnastiki, božično-novoletna kotalkarska revija…
ponovno so se odvile žive jaslice na Vogrskem pri družini Gregorič
izvedel se je tradicionalni božično-novoletni potop in novoletni živ-žav s prihodom dedka
mraza, v organizaciji KS Renče, potapljaškega kluba območne organizacije RK in
Društva za kulturo, turizem in razvoj v Renčah
zaključni koncert MEPZ Klasje - Bukovica-Volčja Draga s prihodom dedka mraza
božični koncert vokalne skupine Lijak Vogrsko z gosti
tradicionalni božično-novoletni koncert pihalnega orkestra Vogrsko
pesem zvonov, kot vsako leto na dan 26. decembra
slavnostni koncert moškega pevskega zbora Provox
slavnostni dvig zastave ob dnevu samostojnosti in enotnosti in
krajevna skupnost je organizirala silvestrovanje v Bukovici
prireditve so bile ob kulturnem prazniku v vseh treh KS, o katerem bo več napisanega v
občinskem glasilu, ki bo izšlo 8. marca
začel se je nov ciklus glasbenih večerov, ki jih za našo občino že 6. leto zapored
organizira Glasbeno društvo Nova; sezono je z zelo dobrim in dobro obiskanim
novoletnim koncertovm otvoril Papirniški pihalni orkester Vevče
Športnemu društvu Partizan je Gimnastična zveza Slovenija v januarju podelila priznanje
za najuspešnejše društvo v okviru programa 'Gimnastika za vse' za leto 2016, kar je že
drugo tako priznanje temu društvu zapored
v okviru prireditve 'Športnik Goriške 2016' je Športna zveza Nova Gorica podelila
naslednje priznanje, in sicer bronaste medalje Tamari Kerševan in Lii Dobrila, Lei
Terčon, Roku Čebronu, Matjažu Cotiču, Žanu Zornu, Sari Nemec iz ŠD Partizan Renče,
srebrne medalje pa so dobili: Urška Furlani, Zoja Muhič In Lana Muhič iz kotalkarskega
kluba, prav tako pa tudi David Peras, Tim Mozetič in Matjaž Krušič iz Športnega društva
Partizan, zlate medalje pa so prejeli: Lana Pregelj in Ivana Štrukelj iz Kotalkarskega
kluba Renče, med mladimi so pa prejeli še zlate medalje: Ula Simčič In Jan Ferjančič iz
ŠD Partizan
na podlagi obvestila s strani Zdravstvenega doma - Zobozdravstvenega varstva Nova
Gorica smo uspešno pridobili dodatna finančna sredstva za izvajanje zobozdravstvene
ambulante za odrasle v Renčah, zato bo ta ambulanta lahko pričela ponovno delovati s
1. aprilom
občinsko glasilo bo izšlo 8. marcaa
ustanovljeno je bilo tudi gasilsko društvo Renče-Vogrsko, društvo so ustanovili 4
prostovoljci

Nataša Gorkič Barle poda pregled sklepov prejšnje seje:
Potrjena sta bila zapinika 13. In 14. redne seje; oba zapisnika sta objavljena na spletni strani.
Občinski svet je sprejel:
- Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov v občini Renče-Vogrsko ter
- Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Ta dva akta sta bila objavljena v uradnih objavah v občinskem glasilu, in sicer dne 21.12.2016
št. glasila 12/2016.
Občinski svet je sprejel tudi drugi sklepe, za katere objava ni potrebna, akti pa so bili seveda
posredovani ustreznim institucijam in posameznikom. Ti akti so:
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Sklep o imenovanju predstavnika občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda zdravstveni
dom-zobozdravstveno varstvo Nova Gorica;
Sklep z navodili predstavnikom občine Renče-Vogrsko v javnih zavodih;
Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lek v občini
Renče-Vogrsko;
Sklep o dodatnem subvencioniranju cene programa vrtca v razvojnem oddelku vrtca;
Soglasje Ljudski univerzi Nova Gorica k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za
obdobje od leta 2017 do leta 2022;
Sklep o določitvi ekonomske cene storitve pomoč družini na domu občine RenčeVogrsko od 1.1.2017 dalje;
Sprememba načrta razvojnih programov občine Renče-Vogrsko za obdobje 2016-2019
ter
Sklep o ukinitvi javnega dobra.

Občinski svet se je tudi seznanil s Sklepom o začasnem financiranju občine Renče-Vogrsko.
Na vsa vprašanja in pobude je bilo odgovorjeno na seji sami.
Ad 5. Vpršanja in pobude svetnikov
 Franko Pregelj predlaga da občinska uprava organizira strokovni, poučni ogled čistilne
naprave v Vrtojbi. Povabi naj se občinsko upravo, občinske svetnike, povabi naj se
predstavnike vseh KS in predstavnike mladih Renče-Vogrsko. Meni, da bi bil tak poučni
strokovni ogled primeren.
 Katarina Valič pove, da je bil januarja sestanek na KS na tematiko plinovod. A je kaj
novega? Rekonstrukcija plinovoda…
Župan pove, da so vse KS dobile vabilo za ponedeljek, 6. marca. Pove še, da je po smsju dobil obvestilo, da je to preloženo na drug dan, ker tisti dan pride vlada na obisk. Tako
da ne ve, kdaj ga bodo sklicali.
 Radovan Rusjan vpraša ali se glede zdravstva oz. te stavbe KS v Renčah lahko dobi
kakšna informacija glede izbora izvajalca?
Župan pove, da je prišlo pet ponudb, najcenejša je 1.032.000 eur, naslednja pa je 3.000
eur dražja. Postopek še ni zaključen, sklep o izboru še ni izdan.
 Aldo Mozetič vpraša v kateri fazi se nahaja gradnja ZD v Renčah?
Župan pove, da je bilo izvedeno javno naročilo, 5 se jih je prijavilo, najcenejši znesek je
povedal… preverja se še izvajalca po vseh zahtevanih kriterijih. Pogledati je še
potrebno, če je še kakšna računska napaka noter. Naslednji teden naj bi izbrali izvajalca.
Sledi še proračun najprej in potem podpis pogodbe. Upa, da bo drugo branje 21. marca,
kar pomeni, da se do konca meseca lahko sklene pogodba.
 Marko Švara Pove, da se njegovo vprašanje tudi nanaša na problematiko plinovoda. Za
tiste, ki mogoče niso seznanjeni, je bil razgrnjen najnovejši osnutek DPN in trasa
omenjenega načrtuje skozi vas Vogrsko plinovod po najboljših kmetijskih zemljiščih.
Opozoriti je potrebno na grobo zavajanje javnosti s strani Ministrstva. Krajani so bili
namreč zavedeni, da gre za rekonstrukcijo, v resnici pa gre za menjavo cevi oz.
postavitev novih, vzporednih. Predlog, ki so ga uskladili na seji KS, na katero je bil tudi
sam povabljen, je, da se trasa načrtovanega plinovoda na območju KS Vogrsko prestavi
in poteka ob obstoječi avtocesti. To je potrdil tudi Svet regije. Predlog se mu zdi
primeren zaradi vpliva na okolje kot tudi iz razloga enostavnega postopka pridobivanja
dovoljenj, saj so zemljišča ob avtocesti v lasti RS. Ne glede na vse pa ga zanima, kaj
vse lahko občina stori, da to prepreči. Nenazadnje je bila občina ustanovljena zato, da
varuje pravice občanov na območjih, kjer ima lokalna samouprava vse pristojnosti.
Urejanje prostora, umeščanje objektov in podobno, pa je tipičen tak primer občinske
pristojnosti. Že v letu 2012 je na občini potekala javna obravnava, takratni odgovor s
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strani Ministrstva je bil, da se obstoječi plinovod, tam, kjer je potrebno, nadomesti z
novim. Stališče občine je bilo, da je investitor posegel v DPN, sanira infrastrukturo ter
kmetijska in gozdna zemljišča, poškodovana zaradi izvajanja posegov. Ali je mogoče
občina takrat morda podcenjevala oz. ta problem oz. zakaj se ni že takrat odločneje
protestiralo? Kmetje namreč o tem niso bili obveščeni. Glede na to, da sta KS Vogrsko
in Bukovica-Volčja Draga poslali dopis glede plinovoda na ustrezna ministrstva, ga tudi
zanima, ali je že mogoče prišel kakšen odgovor ter ali je že prišlo do sestanka KS
Vogrsko in Prvačina, s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor? V kolikor Vlada oz.
Ministrstvo ne bo upoštevalo pripomb, meni, da bo potrebno poseči po skrajnejših
ukrepih. Ena možnost je ustanovitev civilne iniciative, pa vendar tu apelira na občino pri
varovanju interesa občanov in v skrajnem primeru pride v poštev tudi razpis
referenduma.
Župan pojasni, da sprejemanje Državnega prostorskega načrta ni v pristojnosti občine.
Plinovod pa se umešča z Državnim prostorskim načrtom, kar pomeni, da ena od
državnih institucij vodi ta postopek. V tem primeru je ministrstvo za okolje in prostor.
Občina pa je v tem postopku odreagirala prva in edina. Občinska uprava se je udeležila
javne obravnave lani junija meseca. V Novi Gorici ni bilo nobenih pripomb, enako je bilo
tudi v občini Ajdovščina. Praktično je bila Občina Renče-Vogrsko edina, ki je imela
pripombe na plinovod. Zakaj? Ker je osebno poklical pet kmetov in jim povedal, naj se
udeležijo tega in povejo svoje pripombe. Tako da je občina naredila več, kot je potrebno.
Plinovod se umešča z Državnim prostorskim načrtom. Država pelje postopke na
legitimen način. Med drugim je bil sam pobudnik, da se je na KS Vogrsko odvijal
sestanek skupaj s predstavniki KS Dornberk, kjer je občina pomagala napisati
ta
dopis in ga je KS nato poslala na ministrstvo. Dopis je bil poslan v imenu dveh krajevnih
skupnosti. Tako Bukovica-Volčja Draga, kot tudi Vogrsko. Dornberžani pa so sami svoj
zapisnik naredili. Glede na to, da so poslanci SD tisti, ki upravljajo, oz. je minister za
kmetijstvo iz vrst sd, in se je Matjaž Nemec zelo zavzel za to, da bi se plinovod prestavil,
upa, da se bo nekaj zgodilo. Pove, da je tudi ministrstvo za kmetijstvo dalo drugačne
smernice za sam plinovod. Da je smernicah navodilo, da naj se izogibajo najboljšim
kmetijskim zemljiščem, se pa pripravljalci, to je Ministrstvo za okolje in prostor, tega niso
držali. Sestanek na to temo naj bi bil 6. marca. 6. marca pa prihaja tudi vlada na Goriško
in je bilo zaprošeno za prestavitev sestanka na kasnejši datum.
 Marko Švara ima še eno pobudo, ki se nanaša na njegovo vprašanje s prejšnje seje.
Glede razpisa LAS v objemu sonca. Nataša je pozvala Vogrine, da podajo svoje
predloge, razpis je namreč potekel 25. januarja. Sam je podal dve pobudi. Prvi predlog
je bil tudi v sodelovanju s predsednico KS Vogrsko, da bi na razpis prijavili sprehajalno
pešpot od Vogrskega, Dombrave, proti Lakenessu do igral. Pot do mostu pri Lijaku je
namreč že prehodna, potrebno bi bilo še urediti prehod na drugo stran. In potem
nadaljevanje poti ob Marteksu proti Lakenessu. Občina je pozdravila tak predlog in
dejala, da se tudi sami zavedajo tega problema in ga poskušajo rešiti. Ker pa gre za
dogovarjanja z državo, tak projekt zaenkrat ne more biti predmet prijave na LAS. Zato je
dodal še en predlog, in sicer telovadnico oz. fitnes v naravi. Predlagal je, da se projekt
izvede za OŠ Vogrsko pod Runkom. Prejel je odgovor s strani občine, da je prijavila
projekt telovadnice v naravi, v sklopu katerega bo postavljen tudi fitnes v naravi, ob
jezeru pri Marteksu. Upa pa tudi za čimprejšnji dogovor med občino in državo za
ureditev te pešpoti do Lakenessa.
Nataša Gorkič Barle pove, da ni razumela, v čem je vprašanje. Občina Renče-Vogrsko
je pri razpisu zgolj partner pri enem projektu in zato je bilo treba se držati nekih okvirov
predlaganega projekta v katerem se sodeluje. In zato je bila tudi izbrana lokacija pri
Lakenessu. Naredila se bo ena taka krožna pot med več občinami. Šlo bo za neke
telovadnice v naravi. Na tak malo starokopiten način, pa tudi na malo bolj moderen. Zdaj
je faza, ko se čaka na odgovor, ali bo predlog odobren ali ne. Potrdi, da je Marko bil zelo
aktiven in upam da bo tako tudi v bodoče in da bodo taki tudi ostali Vogrini.

Stran 6 od 27

 Dušan Nemec pove, da je v kulturnem domu v Bukovici vedno več prireditev. Vse - več
ali manj - so zelo dobro obiskane, problem pa je s parkirnimi prostori. Zato sprašuje, ali
se dela kaj na tem glede parkirnih prostorov, da bi razširili parkirne prostore v Bukovici.
Župan pove, da je idejna rešitev narisana, zemljišča pa so že v letošnjem načrtu za
odkup. Če bo sprejet proračun, se bodo začeli pogovori z lastniki, kateri del bodo prodali.
 Marjan Murovec ima eno pobudo, ker je opazil, da v proračunu ni posebne postavke, ali
pa je mogoče med postavkami ostali stroški, ki niso posebej opredeljeni, namenjenih
kakšnih posebnih sredstev za dopolnitev tehnike snemanja sej občinske seje, tako da bi
lahko imeli možnost vsi poslušati zvočne zapise, tako kot imajo urejene tudi druge
občine v bližnji soseščini. Sprašuje, ali je znotraj obstoječega proračuna v postavkah 'in
drugi stroški' to kje planirano. Ker ločene postavke za ta namen v proračunu ni.
Župan pove, da ni, lahko se pa preuči, koliko bi to stalo. Pogledalo se bo, kako imajo to v
ostalih občinah rešeno.

Ad 6. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Zdravstveni
dom – Osnovno varstvo Nova Gorica
Nedeljko Gregorič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Se
zahvali za besedo in pove, da je Komisija na svoji 9. redni seji obravnavala predlog. Obnovi, da
je Občinski svet na prejšnji seji, to je v decembru, predlog za imenovanje člana v Svet zavoda
osnovno varstvo, zdravstveni dom Nova Gorica, zavrnil. Zato je KMVVI v januarju ponovila ta
javni razpis. V doglednem roku, to je v 8 dneh, je na Komisijo prispela samo ena prijava.
Komisija je to prijavo dejansko pregledala, preučila, ni bilo nobenih pripomb, kar zadeva
pravilnost prijave, kar zadeva potem tudi t.i. rokovnosti. In predlog, ki je bil tudi sprejet na
Komisiji, je bil za gospo Florido Petelin iz Renč. Komisija je ta predlog proučila in ga danes
predlaga, da ga Svet dejansko izglasuje - torej, da se v Svet zavoda Osnovno varstvo Zdravstveni dom Nova Gorica imenuje, kot predstavnico občine, gospo Florido Petelin iz Renč.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet
zavoda Zdravstveni dom – Osnovno varstvo.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 12
PROTI 0
Sklep: Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda
Zdravstveni dom – Osnovno varstvo je sprejet.

Ad 7. Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2017 – 1. obravnava
Župan pove, da sta pred predstavitvijo tega osnutka bila organizirana dva posveta, in sicer z
vsemi predsedniki KS, predsedniki odborov za okolje in prostor, odborom za gospodarstvo in
predsednikom odbora za družbene dejavnosti. Dvakrat so se sestali, veliko prediskutirali in
nekako ugotovili, kaj je potrebno narediti letos, kateri so strateški projekti za občino v naslednjih
letih. Strateški projekti so čiščenje in urejanje komunalnih odplak, to je najbolj pomemben
projekt, ki se bo odvijal najmanj do leta 2023, po njegovi oceni še dlje. Obvoznica Volčja Draga,
ki je tudi v načrtu razvojnih programov države, naj bi se dokončala do leta 2023. Ta projekt je bil
umeščen že leta 2009 v načrt razvojnih programov in upa, da bo v 14 letih tudi realiziran. In
rekonstrukcija ceste od Poligalanta do Bilj. To so tri dolgoročne, strateške investicije, za katere
je potrebno poskrbeti, da bi se lahko v teh letih, ki prihajajo, tudi izvedle.
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V letošnjem letu sta dve veliki investiciji oz. kar sklop, ki se bo odvijal. In sicer je rekonstrukcija
doma KS v Renčah, kjer bo nastal zdravstveni dom za splošno, osnovno zdravstveno varstvo,
zdravstveni dom, lekarna, pa tudi prostor za KS. Odvili sta se že dve pripravi za projekt
revitalizacije. Prvič so se dobili z vsemi predstavniki vseh društev in svetom KS. Povabljeni so
bili tudi občinski svetniki in so si tam izmenjali besede in mnenja. Takrat je padla tudi ideja, da bi
sklicali še enkrat krajane ožjega dela tega dela in je bilo to kasneje tudi izvedeno, v januarju
mesecu, tudi tu se je porodilo nekaj dobrih idej. Zdaj so pa v pripravi sumiranja vseh teh
predlogov, ki so bili na teh dveh delovnih sestankih podani v nek predlog, ki se ga bo dalo v
javno obravnavo. Računa, da bo javna obravnava v mesecu marcu. No, drugi velik sklop in velik
projekt je oskrbovalni center.
Oskrbovalni center je delni naslov izpred štirih let, ko je bil tudi predstavljen krajanom. Zdaj je
nastopila faza nadaljevanja tega projekta. Potekajo zelo resni razgovori z igralnico Paquito, ki bi
želela preseliti se iz sedanje lokacije ob jezero. Tam želijo narediti hotel z 32 sobami. Mercator
je tudi kot trgovina izrazil željo, da bi pristopil k temu projektu. Prav tako imamo tudi eno
trgovino s čevlji z veliko kvadraturo 250 m2, skratka, še približno 500 m2 je pa tudi za ostale
komercialne površine. Ta projekt je zelo obsežen in zahteven, posega tudi na zemljišča, kjer sta
vsaj dve stanovanjski hiši. Z eno so se že dogovorili o odkupu, od Vojkota Vižintina. Detajli so
še v zaključni fazi. Računa, da se bo v mesecu marcu dokončno potrdilo projektno nalogo, ker
ta projekt je največji, zavzame tudi največ prostora. Ob Lakenessu se želi ohraniti čim več
javnih površin, tako da bi lahko tudi mladi nemoteno opravljali vse tiste aktivnosti, ki so jih tudi
do zdaj opravljali. Z mladimi se je izvedel tudi sestanek, ker je bilo veliko komentarjev brez
poznavanja situacije in samega projekta. Letos bo veliko zamenjav zemljišč, odkupov zemljišč,
želja je dobiti dodatna zemljišča od Mizarja v stečaju, vsaj en del zemljišč, da bi vzpostavili
pešpot od jezera na bukovško polje, kar je bil predlog KS in krajanov tako KS Bukovica - Volčja
Draga kot tudi Renčanov. In verjetno, da se bo tu ob jezeru začelo odvijati največ družabnih in
tudi gospodarskih aktivnosti. Tako da ta projekt je v polnem teku. Zavzema področje cca. 2,5 ha
in bo nosilni projekt za letošnje in drugo leto.
Ostale so pa investicije, ki se tičejo vzdrževanja šol in vrtcev. Letos so šole in vrtci imeli zelo
velike ambicije. 190.000 je bil njihov predlog za samo vzdrževanje v vrtcih in šolah. Zato je
potem šla komisijo v sestavi predsednika odbora za okolje in prostor, predsednika odbora za
družbene dejavnosti in Rajko pogledat po vseh treh šolah, da kaj je nujno potrebno in katere
investicije je treba narediti in kaj ne. Ker vsak ravnatelj gleda za tisto, kar ima pred svojimi očmi,
in občina mora pogledati, da to naredi približno po enakih kriterijih povsod in da se ne bi
nekatere šole preveč ali premalo razvijale in prilagajale času, v katerem živimo. Tako da, na
sami pripravi občinskega proračuna je bilo veliko razgovorov, veliko debat. Ta predlog je
usklajen z vsemi odbori. Odbori so dali nekaj predlogov in vsi so v tem predlogu 100%
upoštevani. Torej vse pripombe, ki so bile na odborih podane, so tudi v tem predlogu zajete.
Beti Čufer pove, da se bo najprej šlo skozi prihodke, ki so za letošnje leto načrtovani v višini
4.507.000. Edini najbolj zagotovljen vir je kot ponavadi dohodnina. Načrtovani so v višini
2.216.000, to je zadnji uradni podatek s strani Ministrstva za finance. Sicer še vedno potekajo
pogajanja med Skupnostjo občin in ministrstvom, tako da možno da se bo med letom ta
dohodnina tudi zvišala. Davki na premoženje so na enaki ravni, kot je bila lanska realizacija. To
so ti stalni-nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davki na dediščine, darila in davki na
promet nepremičnin. Vsi ti prihodki so, dejansko jih ni možno realno načrtovati, sploh te davke
na promet nepremičnin. Potem je skupina domači davki na blago in storitve. Tukaj smo zvišali
edino znesek turistične takse, ker je iz lanskega leta še v odprtih terjatvah za 24.000 EUR. Pri
nedavčnih prihodkih je najvišji znesek 822.784 EUR, to je sofinanciranje treh javnih zavodov pri
izgradnji zdravstvenega doma v Renčah. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend v višini
24.000 je ostal enak znesek kot lani. Lani je bilo to dobljeno od družbe Hit. Pri prihodkih od
premoženja so edino nekoliko zvišani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger
na srečo, na 300.000 EUR. Pričakovano je, da se bo promet zvišal tudi zaradi tega, ker se je
zamenjal lastnik. No, potem so ti manjši zneski, globe, takse… Pri drugih nedavčnih prihodkih
so se zvišali prihodki od komunalnih prispevkov. Pričakuje se, da bodo višji kot lani, ker so že
do tega meseca dejansko dosegli realizacijo lanskega leta. Kapitalski prihodki so načrtovani v
višini 133.000 EUR. Med gradivom je tudi načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
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Potem so transferni prihodki. No, tukaj so prejeta sredstva iz državnega proračuna, teh 14.303
je finančna izravnava s strani države. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije sem spada sofinanciranje investicij občin po 21. členu Zakona o financiranju občin, po katerm
občini Renče-Vogrsko pripada 39.000 EUR. Drugo je potem še požarna taksa in sofinanciranje
stroškov skupne občinske uprave. Prejeta sredstva iz javnih skladov 120.000 je načrtovano, da
bodo pridobljena s prijavo na Eko sklad, ravno tako za investicijo za zdravstveni dom v Renčah.
No, potem so še prejeta sredstva iz državnega proračuna EU. To je ta manjši znesek 5.552, to
je ta projekt prijavljen na LAS, ki ga je Nataša predstavila, Telovadnica na prostem. In potem je
še 94.000, tukaj je pa polovica sredstev, ki se jih pričakuje za sofinanciranje energetske
sanacije POŠ Bukovica, na katerega razpis se je prijavilo in pa dva projekta prijavljena na razpis
Interreg Slovenija-Italija, to je Poti miru in pa Oasis. Znesek 5.475 – sredstva, pridobljena s
prodajo kapitalskih deležev - to je še polovica kupnine od prodaje Veterine, kar je bilo sprejeto
že v lanskem letu. In potem je še 80.000 EUR. Naziv je sicer zadolževanje, ker drugače to v
proračunu ne more biti. Gre pa za leasing, in sicer se načrtuje leasing za nabavo treh vozil. Eno
je kombi za OŠ Renče; eno vozilo je za opravljanje storitve pomoč na domu in eno je za nakup
vozila za novo PGD Renče-Vogrsko. Tako da vse skupaj znese 4.592.000, to, plus stanje na
transakcijskem računu, ki je bilo v višini 303.000 EUR znese ravno toliko, da je z odhodkovno
stranjo usklajeno.
Preide na odhodke, na tiste, mogoče glavne razlike, ker obrazložitve so prejeli vsi. No, na prvi
strani je politični sistem, to so ti stalni stroški, stalne proračunske postavke, ki so povezane z
delovanjem občinskega sveta, ostajajo na enaki ravni. Nadzorni odbor ravno tako, približno na
enaki ravni kot v lanskem letu. Župan, dejavnost župana in podžupanov - to je standardno plača
župana in podžupana ter postavka pokroviteljstvo župana, ki jo v letošnjem letu načrtovana
skoraj enako, kot v lanskem letu. In pa splošna proračunska rezervacija, ki je praktično vsako
leto načrtovana v višini 30.000 EUR. Potem so spet te stalne proračunske postavke, stroški
plačilnega prometa, občinske nagrade, tukaj ni nekih velikih razlik, se je načrtovalo glede na
lansko realizacijo. Mogoče razlika pri postavki spletna stran, ker je nameravana temeljita
prenova spletne strani. Prireditve, otvoritve je v letošnjem letu načrtovana seveda višje, kot je
bila lanska realizacija, to pa zaradi tega, ker so bile konec leta prireditve v za 10. obletnico
občine in so večina računov prispela v letošnje leto. Novoletne prireditve so tudi v okvirni višini
lanske realizacije. Izvršbe in drugi sodni postopki, to je vse na enaki ravni. Plače občinske
uprave so v letošnjem proračunu višje. Ne zaradi tega, da bi se zvišale plače za toliko, ampak
zaradi tega, ker v lanski realizaciji dejansko ni dveh plač, dveh zaposlenih, ker sta obe bili na
bolniški oz. porodniški. Zunanji strokovni sodelavci - tu je mogoče videti, da je nekaj malega
višje. To je pa zaradi lanskoletne revizije. Račun je bil prejet šele letos v januarju. Materialni
stroški približno enaka raven lanske realizacije. No, nakup opreme upravnih prostorov je letos
načrtovan v višini 24.000 EUR. Lani se je bilo zelo šparovno in se je porabilo za 5.000 EUR,
načrtovano je sicer bilo že v lanskem letu 14.000 EUR, ker se je želelo opremiti čajno kuhinjo v
spodnjih prostorih občinske uprave. Poleg tega pa se načrtuje še nakup novega programa za
vodenje poslovanja v občini, kar pomeni, da bo dokončno usklajeno poslovanje s predpisi o
elektronskem poslovanju, tako da bo vse potekalo preko tega programa - naročilnice, pogodbe,
samo izvrševanje proračuna bo veliko lažje in tudi boljše načrtovanje. No, področje 07 ima letos
spremembe. Stroški civilne zaščite so glede na lansko realizacijo nekoliko nižji - to je bilo
načrtovano tudi v dogovoru s poveljnikom civilne zaščite, ki se strinja, da je tudi CZ zaenkrat
nabavila dovolj opreme in se ta sredstva nekako razporedijo na novo postavko in to je PGD
Renče-Vogrsko. Zdaj v prvem branju je pripravljen ta predlog tako, da PGD Šempeter pri Gorici
v letošnjem letu dobi sorazmeren del letnega zneska, to je 30.000 EUR. Načrtuje se, naj bi vsaj
do septembra novo prostovoljno društvo postalo operativno in bi z njimi sklenili pogodbo o
opravljanju lokalne gasilske službe. Za njih pa se načrtuje seveda nabavo oblek in pa vozila.
No, potem je področje 11, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Tukaj ni nekih velikih razlik.
Oskrbovalni center v višini 30.000 EUR je bil ravno tako v lanskem letu prav tako v tej višini
načrtovn. Župan je prej že to opisal. No, potem je področje 13. Tu je tudi nekoliko višje
področje, kot je bila lanska realizacija. Sicer je ta postavka upravljanja in vzdrževanja občinskih
cest nekoliko nižja. Ureditev trga Renče, 50.000 EUR, o tem je tudi prej župan povedal nekaj…
Potem je področje 14, gospodarstvo. Tukaj je nova postavka - stroški delovanja javnega sklada.
Lani je bila sprejeta sprememba odloka javnega sklada. Do sedaj so bili vsi stroški javnega
sklada dejansko stroški MO Nova Gorica, ker so opravljali delo njihovi zaposleni. No, sedaj pa s
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tem sprejetjem tega odloka in z novo direktorico, imenovanjem direktorice javnega sklada, se
bodo ti stroški razdelili med vse občine. Drugi stroški so tudi standardni… No, potem spet nova
postavka - znamka Vipavska dolina. Tukaj je načrtovanih 7.000 EUR. To je projekt, v katerem
sodeluje več občin. Je podrobno v obrazložitvah opisano. Predvsem so stroški postavitve
spletnega portala in zaščitne znamke. Udeležba na sejmih - to je standardna postavka že od
lani. No, in nova postavka - sofinanciranje programov turističnih društev v višini 4.000 EUR.
Dejansko deluje v vsaki KS eno kulturno-turistično društvo, zato bi bilo prav, da je razpis tudi za
turistične prireditve, ker to do sedaj dejansko ni bilo možno. Tukaj je še nova postavka – poti
miru. Ta projekt se prijavlja na razpis Interreg. Področje 15 - projekt Porečje reke Vipave. To je
v obrazložitvah, da se pripravljajo ti strateški projekti, ki so trije, in ravno tako v sodelovanju z
drugimi občinami. Področje 16… Ureditev pokopališča Bukovica-Volčja Draga je v zaključeno,
gre za zadržana sredstva, ki so bila iz lanskega leta in zapade plačilo v letošnje leto. Projekt
Oasis… To je tudi prijava na razpis Interreg… In pa nakup zemljišč v letošnjem letu, to se
načrtuje v višini 176.000 EUR. Področje 17 je seveda največja razlika z novo postavko
'zdravstveni dom Renče', v višini 1.082.000, prej na prihodkovni strani pa je tudi bilo povedano,
koliko bodo sofinancirali preostali zavodi. Področje 18… Ploščad med POŠ Bukovica in
kulturnim domom je nova postavka, v višini 30.000 EUR. Drugi so vse enaki razpisi, več ali
manj, kar je bilo tudi v letošnjem letu oz. v lanskem letu. Področje 19… Večinoma se višajo
stroški po vrtcih in šolah. Zakaj, je tudi podrobno napisano v obrazložitvah… Energetska
sanacija POŠ Bukovica je tudi nov projekt, ki je bil prijavljen na razpis in se pričakuje, da se bo v
letošnjem letu polovico teh sredstev tudi pridobilo. In potem je še področje 20… Tukaj je nova
postavka, to je leasing za nakup vozila za pomoč na domu v višini 10.000 EUR. Vse drugo
ostaja enako, režijski obrat je prav tako na enaki ravni, kot je bila realizacija. Krajevne skupnosti
so pa same potrdile te finančne načrte.
Župan poda še par besed o gasilskem društvu. Ideja o ustanovitvi gasilskega društva je nastala
med člani civilne zaščite. Največkrat je bila težava ob poplavah. Gasilce se je največkrat rabilo
za poplave, manj za požare. In ob poplavah je tako, da gasilci iz Šempetra gredo najprej svoje
reševat in šele potem pridejo v Občino Renče-Vogrsko. CZ je kolikortoliko dobro opremljena.
Občina Renče-Vogrsko je ena od dveh občin v sloveniji, med 212 občinami, ki nima svojega
prostovoljnega gasilskega društva. Tako da… pobuda je prišla s strani fantov, ki se ukvarjajo s
civilno zaščito. Prejšnji teden je prišel tudi sekretar Gasilske zveze Slovenije, in razlagal
razloge, zakaj za, zakaj proti… proti skoraj ni bilo nobenega razloga. Tudi gz slovenije se
zavzema za to, da se ustanovi gasilsko društvo. Seveda z željo, da s tem ne bi imeli povečanih
stroškov in je zato bilo naročeno pobudnikom, da naredijo finančni plan za naslednjih 10 let. V
teh 10 letih je občina dala za PGD Šempeter in investicije cca. 450.000 in želja je tudi, da bi v
prihodnje bil ta strošek na tem nivoju oz. v povprečju 45.000 na leto. Verjetno, da bo prve dve
ali tri leta, dokler se ne opremijo in se nabavi novo opremo, bodo stroški malo veliki, bodo pa v
kasnejših obdobjih toliko manjši. Naredila se je tudi analizo stoškov, ki jih imajo ostala
prostovoljna gasilska društva - tako v Dornberku, v Kostanjevici na Krasu, Kanalu, Čepovanu pa
tudi na Dobrovem… tako da so v okviru teh 50.000 +, na letnem nivoju se da organizirati
prostovoljno gasilsko društvo. Jutri je sestanek z županom Šempetrskim, poveljnikom in
predsednikom gd, tako da detajlne stvari se bodo jutri še dogovorile. Računa, da se bo z njimi
še tesno sodelovalo, tako da bi bil ta prehod čim bolj mehek, in da bi bila zagotovljena požarna
kot tudi poplavna varnost naših krajanov nemotena, ne glede na prehod.
Marjan Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun se zahvali za besedo in pove,
da se je Odbor za gospodarstvo seznanil v celoti s prihodki in odhodki. Pove, da je bila razprava
zelo burna, zahtevna, da so dobili tudi zelo široko obrazložitev vsega, kar so spraševali. Tako
da danes ne bo ponavljal številk, ki jih je direktorica že povedala, kako je s prihodki in pa z
odhodki. So imeli pripombe predvsem na 19. poglavje, to je izobraževanje, in so tudi napisali
določene konte, katere bi morali pregledati in nanje vplivati. No, danes ko je pregledoval, je
ugotovil, da se je tudi na tem področju pregledalo stvari in tudi izvedlo korekcije. Tako da,
poglavje 19 pri odhodkih, se je nekoliko zmanjšalo na račun nekega vzdrževanja,
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investicijskega vzdrževanja in pa tekočega. Niso imeli pripomb zato, da bi karkoli prikrajšali
kakšne otroke ali šolarje, ampak je šlo zato, ko so videli visoke indekse posameznih postavk, so
trendi predlogov teh ravnateljev tako veliki, da se je malo pretiravalo v vzdrževanju in pa pri
uporabi, konkretno, pri uporabi goriva in tako naprej. No, tako da se je to spravilo potem v nek
realen nivo. Gledali so postavke z vidika, da če pri prihodkih ni bilo povečevanja, torej če je
glavni vir dohodnina in tudi najbolj zanesljiv vir… Vidi se, da se je ta dohodnina zelo, zelo malo
povečala, misli da procent, procent in pol… Mogoče se bo res verjetno še kaj povečalo, ker je to
poglavje še vedno malo odprto. No, tako da so gledali tudi pri drugih postavkah, ni prav, da se
pretirava, razen če je nujno-nujno. No, poglavje 19 se je nekoliko torej zmanjšalo… Poglavje
13… pri poglavju 13 pa je bila korekcija izvedena navzgor od zadnje razprave, in sicer šlo je v
povečanje za potrebe infrastrukture. Upa, da je bil predlog potem usklajen z drugimi odbori. Pri
investicijah so seveda ločili poglavje strateškega razvoja, kar je tudi župan že nakazal. In sicer,
tu je premaknjen datum v prihodnost s čistilno napravo. Potem je Bazara-Volčja Draga
infrastruktura, obvoznica, je tudi predvidena kasneje… In tretje še Bukovica-Bilje, tam je tudi
ureditev infrastrukture. To je tudi povezano potem glede pločnika in glede razsvetljave. No, se
bo to zdaj zamaknilo v nadaljnji strateški plan. To so tri bistvene točke, ostalo pa je zajeto
normalno v teh tekočih planih. Kar se tiče prihodkov in odhodkov, ugotavljamo, da je proračun
tudi predlog, zaenkrat je predlog pred nami, proračun uravnotežen. Torej tu so bili upoštevani ti
krediti, pravite leasing; upoštevano je stanje 31.12. No, ko se to prišteje in odšteje, ko se to
izračuna, se ugotovi, da je ta proračun uravnotežen. Na koncu so prišli do tega, da je vsebina
dovolj dobra za današnjo razpravo. Torej, nič niso še predlagali, da bi sprejeli, ampak da se
danes razpravlja o tem.
Jože Hvalica, predsednik Odbora za okolje in prostor se zahvali za besedo in pove, da so se
člani na 15. seji Odbora za okolje in prostor seznanili s proračunom za 2017. Na prihodkovni
strani je bil Odbor mnenja, da je ta zelo optimistično naravnan, še več so se zadržali na
odhodkovnem delu, kjer so imeli pomisleke na pretirane povišane nekatere postavke. Pojasnila,
ki so jih iskali, so dobili v pisnem delu proračuna, ki je del gradiva današnje seje. Važnejše
stvari, ki so še obravnavali člani odbora, so smatrali, da so postavke 11.00.20.23 in
15.00.10.30; da jih je možno zmanjšat. Po prejetju tega gradiva so ugotovili, da to ni možno.
Potem so šli na postavke knjižnice: 18.00.20.10, kjer se jim je zdelo pretirano, inflacije ni in niso
dobili nobene obrazložitve, da bi lahko ta postavka bila toliko višja. Mnenja so, da se zmanjša
tudi postavko 19.00.20.10; 19.00.20.20 in 19.00.20.60. Znižane postavke, razlika se prenese na
postavko 13.00.10.10, ki je bila dobesedno podhranjena. Odbor meni, da je tak predlog
proračuna primeren za branje na občinskem svetu.
Borut Zorn, predsednik Obora za družbene dejavnosti se zahvali za besedo in pove, da so na
odboru pregledali predvsem predlog odhodkov proračuna. Ugotovili so, da se je kar nekaj
postavk na njihovem območju povečalo. Povečalo se je zaradi povečanja tudi plač v tem
sektorju. Mnenja so tudi, da je potrebno veliko pozornost nameniti tem področjem v tem smislu,
da bi se ne vse začelo pretirano povečevati. Misli, da je občina zelo socialno usmerjena in
potrebno bo v bodoče vse te proračunske postavke zelo skrbno pregledati, da v bistvu nas
sama sociala ne bo požrla. Misli da, kar se tiče njihovih predlogov, so imeli en tehten predlog.
Pred samo sejo, na kateri so to tudi obravnavali, so imeli tudi Društvo mladih Renče-Vogrsko.
Predstavili so jim njihov program, podali so jim njihove želje, s katerimi hočejo tudi te programe
uresničiti. Sam Odbor je potem sprejel en sklep, pobudo, da se njihova proračunska postavka
tudi poveča za 2.000 EUR, to se pravi iz 6.000 EUR na 8.000 EUR. In v predlogu proračuna je
bila tudi ta želja upoštevana.
Župan odpre razpravo.
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Katarina Valič vpraša o energetski sanaciji zadružnega doma na Vogrskem. Kaj se mu obeta ali
bo ostal osamelec… In drugo je vprašanje krajana Dombrave in tudi člana Sveta KS, ki ga
zanima, zakaj se je premaknila investicija pločnika Dombrava spet za eno leto?
Župan odgovori, da se je poskušalo prijaviti tudi energetsko sanacijo pod ta naslov, da bi
lahko dobili še kakšna druga sredstva, evropska. Vendar za normalno prenovo jih ni
možno dobiti, ker so energetski prihranki na tem objektu tako majhni, da s tem objektom
ni mogoče kandidirati nikjer. Tudi za to, da je bil odobren projekt za energetsko sanacijo
podružnične šole v Bukovici, se je bilo treba združiti z ostalimi šolami. Zato, ker je bila
zahteva po minimalni investiciji 500.000 eur. Tako da, na Vogrskem bo treba poiskati ali
druge vire ali rešiti to z lastnimi sredstvi.
Pločnik na Dombravi je bil pred 3-4 leti zelo aktualen, takrat je bil tudi denar rezerviran
za to, vendar krajani niso hoteli odstopiti niti pedi zemlje. Narisane so bile tri različne
variante, pa nobena ni bila dobra. Če ljudje nočejo tam dati zemlje, pač pločnika ne more
biti. Sam je predlagal predsednici KS, naj na osnovi tistih treh variant, ki so bile
narisane, stopi v kontakt z dotičnimi krajani in naj se dogovorijo, ali so pripravljeni prodati
zemljo. V kolikor bi do tega prišlo, se bo začelo resno pogovarjati.
Katarina Valič še vpraša ali je prav razumela… Za sanacijo, za energetsko sanacijo šol so se
občine povezale. A za te domove pa ni opcije se povezati?
Župan odgovori da ne, ker mora objekt kot tak, izkazovat nek prihranek. Prihranek mora
biti več kot amortizacija, za kar se investira. In če ni prihranka, potem ni nobenega
razloga, da se to naredi… Tako, da pridejo v poštev samo objekti, kjer se več ali manj 10
ur na dan ogrevajo - to so šole in vrtci. To so objekti, ki imajo nek energetski prihranek.
Zmaga Prošt pojasni, da na odboru ni sodelovala. Je vesela, da danes na debeli predpustni
četrtek končno imajo svetniki tudi prvo branje proračuna. In najprej bo neke drobne stvari,
kolikor je uspela pregledati. In bi tukaj rada pohvalila, ker je gledala bolj kot same številke tale
opisni del, ki je na 145 straneh in dejansko je za področje družbenih dejavnosti dosti jasno in
konkretno predstavljeno, kaj se bo za tisti denar, ki je na postavki posamezni opredeljen, tudi
delalo v tem letu. Tako da, na marsikateri drugi pa seveda to pogreša. Predvsem jo skrbi, ker
pač obveščanje v občini kar peša, spletna stran, in se ji zdi absolutno premalo 4.000, ker ve, da
so te storitve kar drage in dejansko je to en sodoben komunikacijski kanal med občani,
občinsko upravo, med svetniki… tako da bi bilo vredno se poglobiti v to področje. Gasilci…
spomni se prejšnjih dveh let, ko so svetnike naprošali kolegi iz Šempetra, da bi nakupili gasilsko
vozilo, pa seveda niso bili uslišani. Tudi so kar lobirali pri svetnikih, pa ni šlo. Novoustanovljeno
PGD pa ne ve, če bo izpolnjevalo formalne pogoje, da bodo dobili vse to, kar se zdaj nekje
načrtuje. Ker zagotovo bodo morali, tako kot so na Odboru za družbene dejavnosti priporočali
Društvu mladi Renče-Vogrsko, pridobiti status društva v javnem interesu. Status društva v
javnem interesu pa seveda dobijo društva, ki že nekaj let na nekem področju delajo. Tako da ne
ve, to naj se preveri, sama tega ni šla preverjat. Zagotovo je to velik zalogaj, tako kot je župan
že to prej omenil, in upa da bo ta prehod v redu. Ampak v predstavitvi potrebe po ustanovitvi
tega društva je slikovito prikazano, cifer si ni zapomnila, koliko je gozdov, koliko je ogroženo to
področje, po eni strani gozd, po drugi poplave… Po drugi strani pa mimogrede ji je padla v oči
postavka, vzdrževanju gozdnih cest pa je namenjenih samo 3.000 EUR. Se pravi, če bi hoteli,
da bi gasilci prišli, verjetno bi morali paralelno nekako poskrbeti za to. Želi seveda tudi pojasnilo,
ker je nekje zapisano pri nakupu vozil, da kombi za OŠ, za pomoč na domu in za gasilce,
postopen nakup - kaj to pomeni in kdo seveda ima prioriteto, čeprav je tam omenjen leasing, ali
so zdaj vsi trije enakovredni, ali bodo, bo prva ekipa za pomoč na domu, ker dejansko se
uveljavlja ta storitev in je potreba in se dogaja na terenu, kombi za OŠ pa zagotovo, ker smo po
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zakonu zavezani. Malo več seveda pa se je ustavila, ker vejo, da je že na prejšnjih sejah lansko
leto spraševala, kako je s to novogradnjo zdravstvenega centra oz. zdravstveno-varstvenega
centra v Renčah. In dejansko se še vedno sprašuje, pa ji ni jasno in prosi, da mse ji pojasni, če
se moti… Tako da govori zdaj v imenu svetniške skupine Lista za našo občino, ki opozarjajo, da
je način, kako naj bi potrdili tisti del proračuna, ki predstavlja investicije v zdravstveni dom v
Renčah, povsem nedemokratičen in netransparenten. Kajti, razen načelne opredelitve v
lanskem načrtu razvojnih programov, se o naložbi na občinskem svetu sploh še niso
opredeljevali. Bili so samo informirani, nobenega sklepa niso zavzeli. Župan in drugi pa seveda
že razglašajo preko medijev, da se že izbira izvajalca za več kot milijon evrov vredno naložbo.
To upa, da so vsi prebrali. Danes in seveda 21. marca naj bi torej z odločanjem občinski svetniki
prevzemali odgovornost za edini in enkraten predlog, ki se je nekaj mesecev kuhal v ozkem
krogu okoli župana in občinske uprave. Naj spomni, da že v osovraženi MO Nova Gorica, iz
katere so po vsej sili hoteli, so v Renčah lahko odločali, katera izmed več variant obvoznice in
mostu čez Vipavo je najboljša, najracionalnejša, celo najlepša. V samostojni novi občini RenčeVogrsko pa se o najpomembnejši naložbi zadnjih let v Renčah odloč po sistemu: vsi za ali proti
edini varianti. To je predlogu župana, občinske uprave in zunanjih stalnih sodelavcev. Nikoli
niso in ne bodoo izvedeli, kakšni bodo stroški novogradnje v primerjavi z morebitno obnovo
obstoječe zgradbe, kaj šele, da bi izvedeli, kakšne bi bile ponudbe različnih izvajalcev, tako za
obnovo, kot novogradnjo. So dobili kdaj podatek o tem, koliko kvadratnih metrov Renče izgubijo
in primerjavo s t.i. zamenjavo za prostore, o katerih se zdaj govori, da so neprimerni in dotrajani.
Za Renčane in Renškovce pa bodo že dobri. Mimogrede, zdaj je ta tekst dopolnila in se spomni,
da jim je bilo 20. decembra tu projicirano, da je celoten strošek investicije 933.000 EUR, danes
je v proračunu ta cifra 1.082.000 EUR. Poudarja, da podpira investicijo, nikakor pa ne načina,
kako se to v občini dela. Da ne bi kdo rekel, da sama, ki je Renškovka, da je temu proti. Da
nasprotuje. To je zdaj stališče, ampak hkrati bo dala tudi pobudo oz. zahtevo za naprej. Glede
na Zakon o gradnji objektov je poleg gradbenega dovoljenja obvezen tudi projekt za izvedbo, ki
je osnova za izvedbo izvajalca in kontrolo nad fizično in finančno izvedbo. Bodo kdaj videli ta
ključni dokument ali pa bodo po uradno brezhibno izvedenem javnem naročanju, ki zdaj seveda
že poteka, spet videli domače obraze, kako se pasejo na gradbiščih. Po načelu, samo da
ostane denar doma, pa naj stane kolikor hoče. Ali pa najcenejši, vendar vemo, da najcenejši ni
vedno najboljši. Ker so na odgovorno ravnanje v zvezi s to investicijo vseskozi opozarjali, zlasti
na transparentnost in demokratičnost odločanja in možnost izbire in ne ultimatov, si pridržujejo
pravico, da v tem delu proračuna izrazijo določene zadržke in zahtevajo drugačen način
sprejemanja tega dela proračuna. Vsaj od danes naprej. V imenu Renčanov in tudi Renškovcev
zahtevajo še, da jih o načrtih morebitnega rušenja in gradnje natančno in pravočasno
informirajo. Na t.i. županovih sklicih so namreč od njih pričakovali zamisli o možnih rešitvah za
prometno in drugo infrastrukturo, sami pa menijo, da bi jim oni morali ponuditi argumentirane,
strokovne in variantne rešitve dostopa do zdravstvenega doma, do pošte, šole, trgovine, v času
gradnje in seveda tudi kasneje. Nenazadnje za to dobivajo plačo. Ta komentar in to pobudo
daje v pisni obliki in želi, da se taka vnese v zapisnik, pa seveda upa, da bodo res Renčani vsaj
z načrtom, kako in kdaj se bo kaj dogajalo, seznanjeni. Ima še eno pripombo na proračun.
Danes ni bil nič omenjen načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in podaja pripombo in
predlog za dopolnitev. Pripombe, ki jih bo predstavila v imenu svetniške skupine Lista za našo
občino se nanašajo na predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v delu
razpolaganja z občinskimi nepremičninami. Zaradi opustitve tega dela ureditve bo šlo, v
primeru, da bo predlog sprejet, za nezakonit občinski akt, se pravi, odlok. Odkar je v veljavi
Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti, so na tem
občinskem svetu in na sejah prejšnjih občinskih svetov, zakon je v veljavi namreč od leta 2010,
težave z upoštevanjem zakonskih načel, ki jih ta zakon vsebuje. V njem so upoštevana načela
gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem, odplačnosti, enakega obravnavanja,
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preglednosti in javnosti. Na prvem mestu je gospodarnost ravnanja s stvarnim premoženjem, s
premičnim in nepremičnim občinskim premoženjem. Letos so sicer že toliko napredovali, da so
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem prejeli že skupaj z gradivom, celo parcelne številke,
čeprav še vedno pogreša tudi komentar o ekonomski upravičenosti oz. o namenu odkupa ali
prodaje. Vendar za kako preglednost gospodarnosti ravnanja gre, če je predlog načrta
pomanjkljiv do take mere, da določenega dela ravnanja oz. razpolaganja s premoženjem sploh
ne vsebuje. S tem so pravzaprav kršena vsa našteta načela zakona. Zakon namreč jasno
opredeljuje v 5. točki 3. člena, kaj pomeni upravljanje stvarnega premoženja. Citira: upravljanje
stvarnega premoženja pomeni zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost, investicijsko
vzdrževanje, pripravo organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa,
oddajanje v najem, obremenjevanje s stvarnimi pravicami, dajanje stvarnega premoženja v
uporabo in podobno. Torej, med drugim tudi oddajanje v najem. Iz predloga proračuna izhaja,
da občina pričakuje iz naslova najemnin določene prihodke, vendar iz predloga načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem ne izhaja, da bi občina oddajala kakšne gradbene nepremičnine v
najem. Morale pa bi gospodarno ravnati in usklajevati najemne pogodbe z veljavno zakonodajo
ter omogočiti občanom izvrševanje zakonskega načela preglednosti.
Župan jo opozori, da razprava po poslovniku lahko traja 10 minut, 13 minut že govori…
Priliko je imela na odboru za gospodarstvo, ki se ga ne udeležuje. Niti polovicokrat ni bila
v svojem mandatu na odboru, tam je prilika vsa ta predavanja imeti. Meni da se verjetno
prvič srečuje s kakšno investicijo, ker ostalim pere možgane, kakor da so se danes rodili.
Pepričan je, da se posluje tako, kakor je zapisano v vseh osnovnih aktih. Prosim naj
spoštuje poslovnik, 10 minut…
Zmaga Prošt pove, da žal ni bila na Odboru, ker je bila bolna. V zvezi s tem bi pričakovali, da bo
predlagatelj na seji občinskega sveta seznanil svetnike o vsebini upravljanja vsaj glede
najvrednejše gradnje nepremičnine v občine, ki je bila oddana v najem za opravljanje določenih
dejavnosti in ne v stanovanjske namene. To je razvidno iz spisa upravljalcev nepremičnin v
zemljiškem katastru in katastru stavb. Pri tem pogrešajo podatke o poslovanju družbe, ki se
izkazuje kot najemnik, o prenosu pretežnega deleža te družbe na delniško družbo, o bremenitvi
družbe s kreditom Deželne banke Slovenije in druge bistvene podatke za sklepanje najemne
pogodbe. Pomanjkljiv dokument, ki se jim daje v sprejem, zanika osnovna načela veljavnega
zakona in uredbe kot tudi predpisov, ki se sprejemajo za upravljanje občinskega premoženja in
uvajajo nadzor. Zato vztrajajo pri predlagani dopolnitvi. Pripombe vlaga v pisni obliki in prosi, da
se vnesejo v zapisnik.
Marjan Murovec ima nekaj vprašanj, nekaj pa so jih že na Odboru za infrastrukturo pojasnili,
nekaj je gospa direktorica pojasnila… Ampak, njega še vedno moti ena zadeva, ali pa bo rekel,
vsaj prosi za pojasnilo. Iz predloga proračuna za naslednje leto, je opredeljena vrednost
investicije za izgradnjo Doma KS Renče oz. zdravstvenega centra Renče… Ker ne ve, kakšen
je natančen naslov, ampak misli, da se ve za kateri objekt gre. To govori zaradi tega, ker iz
podatkov in iz procentualno udeležbo investitorja ali dodatno investicijo je bilo na zadnji
predstavitvi povedano, da bo za občino potrebno vložiti približno 35 % sredstev, namenjenih za
to investicijo, kajti nekako ta procent je bil na osnovi sodelovanja z drugimi vlagatelji
dogovorjen. To se spomni, to je bilo tudi na displeju oz. na grafu nakazano. Če danes to
preprosto seštejemo predlagane vire ali prihodke zavodov in lekarne, ki bodo v to vlagali, to
znese 822.000 EUR, bo na okroglo govoril, investicija občine je 1.060.000 oz. 1.080.000, še z
nadzorom zraven, kar pa predstavlja bistveno, bistveno več, kot tisto, kar je bilo svetnikom
rečeno. On samo sprašuje, ali ta podatek, ki je v bistvu tudi prihodek na prihodkovni strani, s
strani zavodov še drži v tistih procentih, s katerimi je bila finančno zaključena ta investicija. Ker
zdaj ti procenti hodijo narobe. Iz tega številke pašejo, vse skupaj ko sešteješ, je 1.062.000 oz.
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1.082.000, procenti znotraj te investicije pa nekako hodijo navzkriž. In če je dejansko tako, kot
je bilo na grafu prikazano, je v tem preračunu bistveno manjši vložek občine Renče-Vogrsko in
sprašuje, ali je temu tako ali gre za kakšno napako? Ker procenti so pač procenti taki, ki so
nekako bili dogovorjeni, tako je bilo vsaj povedano. Da prihaja do teh stvari je zagotovo malo
težave v tem, ker invest programa nikoli niso videli, nikoli ga niso sprejemali in mogoče je tudi iz
tega naslova to vprašanje zastavljeno tako, ker pač iz tistega osnovnega ni moč razbrati oz. ga
niso dobili. Zanimajo ga še dve reči – vidi se, da v tem proračunu bo torej, naj bi se v letošnjem
letu ustanovilo gasilsko društvo. V gasilskem društvu so to izvedeli, oz. slišali so od župana že
pred časom, naj se razmišlja o tem. Kot so slišali danes, so štirje posamezniki ustanovili društvo
in na Odboru za infrastrukturo je bilo malo razprave o tem ali je to, tudi za občino še finančno
vzdržno. Ve se, da gasilsko društvo, kakršnokoli in kjerkoli v občini je, je strošek za občino, iz
proračuna za letošnje leto je tudi jasno razvidno, kolikšen je ta strošek. Če pa je namen tega
gasilskega društva, samo dodatna pomoč pri poplavah, ki se pri kar pogosto dogajajo, ni prav
prepričan, da je ta vložek, ki ga bo občina v tem letu dala in v naslednjih letih, upravičen.
Osebno je predlagal na odboru, da bi bilo verjetno ceneje in sem je tudi trdno prepričan, da
uspešneje bi se stvari reševale v smislu poplavljanja, da bi se ljudi seznanjalo in bi se
svetovalo, kaj ravnati v takih težavah in predvsem pa reševati tovrstne poplave z drugimi ukrepi,
ki so veliko veliko uspešnejši. Res je, da se ima reko Vipavo pred sabo, ampak poplavljajo tudi
raznorazni potoki, raznorazne grape in tako čez. Okrog te razprave in okrog tega veliko niso
imeli, so pač postavljeni pred neko dejstvo. Opozoriti mora njih vseh, da za namen, namenske
gradnje občina tudi pobira namenska sredstva. Namenska sredstva, ki jih občina pobira – sam
je po proračunu pogledal in misli, da je nekako izračunal vrednost teh namenskih sredstev,
zbranih po postavkah proračuna za 419.000 EUR. To so namenska sredstva, ki bi morala biti
tudi namensko vložena. No, to je v letošnjem letu, se pa skozi leta ta sredstva zbirajo in samo
en podatek je pogledal, pri čemer se govori, da se bo do leta 2023 zgradilo ne vem kaj… na
kanalizacijskem ali pa tem področju čiščenja odpadnih voda, iz NRP-ja razbrat, da se je v
desetih letih v ta del vložilo 70.000 EUR. 10 let. In v letošnjem letu bi naj vložili 60.000. Sprašuje
se, na kakšen način bo občina do leta 2023 rešila en del te problematike? Sam mora preprosto
povedati, da ne ve tega načina, predvsem pa ne vidi možnosti, občinske možnosti, da bi lahko
tudi s pomočjo ne ve kakšnih investitorjev zagotavljali, s temi viri ki jih pač imamo, našo
udeležbo. Udeležbe so pač nujne pri teh projektih, tako da o tem kdaj se bo kaj rešilo in na
kakšen način, je kar malo zaprepaščen, ko vidiš te podatke, kaj je narejeno, se pravi, praktično
ni nič narejeno in za to, da se bo kaj naredilo – v 10 letih govori – kaj bodo pa naredili v
naslednjih 5 letih, dvomi, da lahko kaj silno veliko naredijo. Ker pač enostavno prihodkov ni,
virov drugih ni. Sprašuje še eno vprašanje, kakšen je bil predviden dohodek oz. kolikšna je bila
planirana sredstva na prebivalca v letošnjem proračunu? Torej, prihodek iz naslov dohodnine
oz. dohodnine - 519 - povprečnina, se opravičujem. A je 519, ker je bilo slišati tudi, da se
pogajajo 530? Iz vrednosti 530 je ta znesek, ok, v redu. To je to. Vpraša župana, če je že
prekoračil. Ni še, je prav vesel, da ga ne bo prekinil. Torej, kot je rekel, razprave, tega nimajo.
Namenska sredstva je opozoril… Sprašuje še o eni postavki, ki se je znotraj tega proračuna
umestila. Pa lahko je naslov napačen, ampak bo prebral. Tu piše 'plačila obresti od dolgoročnih
kreditov poslovnim bankam'. Občina ima v letošnjem letu pri servisiranju javnega dolga
predvidenih 26.000 EUR. To so kaj? Sprašuje, ali je to kratkoročni kredit ali je dolgoročni kredit,
kaj je to? Dolgoročni so na drugi postavki?
Beti Čufer pove, da ne, na drugi strani financiranja je glavnica, tukaj pa so obresti
posebej…
Marjan Murovec reče, da obresti. Ker tako piše, je vprašal. Se zahvali. Zagotovo je še veliko
vprašanj, na odborih so jih imeli, ampak jih pač niso dobili vse. Zahvali se, da so ga poslušali.

Stran 15 od 27

Župan poda odgovor glede prenove doma KS v Renčah. Misli, da je to, kar je Zmaga
prej citirala, zelo zavajujoče, za njega žaljivo. Prepričan je bil, da so večji poznavalci
investicij in gradbeništva, kot so dejansko. Kar izhaja iz njihovih diskusij, ki so bile do
neke mere zelo nestrokovne in bi bilo morebiti bolj prav, da se kakšenkrat udeleži
odbora za gospodarstvo, ker je tam možno vse te stvari zelo dobro prediskutirati. Na 13.
sejah, 7 krat je manjkala, 6 krat je bila prisotna in njen prispevek k delovanju OS je bil
minimalen. Pričakoval bi, da bi se redno udeleževala teh sej, da bi lahko tam, vse to kar
je vprašala, tam vprašala, dobila ekzaktne odgovore, ne pa z nekimi insinuacijami vnaša
nemir, negotovost in da se sprašujejo ali so njihove odločitve prave ali ne. So pred tem,
da odobrijo investicijo. Ne župan, ne nobeden si te investicije do zdaj ni izmislil, kar je
bilo povedano tako, malo žaljivo. Da si je župan izmislil ta projekt. Ta projekt si ni izmislil
župan. Ta projekt so si izmislili zavod za lekarno, zavod za osnovno varstvo, zavod za
zobozdravstvo. Zavodi so želeli in izkazali potrebo po tem, da dobijo boljše prostore, kot
jih imajo. In zavodi so želeli pri možnostih, ki jih je občina ponudila, sodelovati v tej
investiciji. Ne župan, ne predsednik KS, ne podžupan, ki mu tudi poskušate kakšno stvar
podtakniti, ni bil iniciator tega. Zavodi sami so ugotovili, da imajo take razmere in tudi, da
imajo denar. Zavodi imajo 11 milijonov nerazporejenega dobička - vsi skupaj - in ta
denar morajo nekje porabiti. Hvala bogu, da so pokazali minimalno razumevanje in da
bodo ta denar vložili tu. Občina je pred tem, ali bo to investicijo odobrila ali ne. Do zdaj
se še noben nič ni izmislil. Do sedaj se ni nobene stvari proceduralno naredilo narobe.
Povedalo se je,da je to ocena investicije. Ocena investicije je ena zadeva, kar pa se
izkže z izvedbo javnega naročila, to je pa dejanski strošek. Predpostavlja, da to vejo, kaj
je ocena investicije, s katero je bil lansko leto predstavljen tale projekt, kjer se je
ocenjevalo, da je strošek izgradnje 1.200 eur po kvadratnem metru. Glede na to, da se
je sprojektiralo na željo zavodov, ki bodo to tudi plačali, je danes ta znesek nekaj višji.
Občina si ni izmislila standarda, ki ga rabijo niti v lekarni niti v zdravstvenem domu niti v
zobozdravstvu. Niti, a rabijo dvigalo ali ne, ker ta debata je bila, pa so bili vsi pametni, da
dvigalo ni potrebno. Zdravstveni dom osnovno varstvo so želeli, da imajo dvigalo, da
lahko pripelješ človeka na postelji gor. Z rešilca da pripelješ človeka s posteljo, ne z
vozičkom. In teh stvari si nismo na občini izmišljevali. Danes so pri tem, da ocenijo imajo izvajalca, ki je z javnim razpisom najcenejši, firma VG5. Pove, da z njo občina šeni
sodelovala niti ne ve, katera je, z njimi še ni imel nobenih poslovnih odnosov. Da so pa
bili zelo blizu s ceno Zidgrad, in so bili še malo bolj oddaljeni Cestno podjetje pa Makro 5
in Lesnina inženiring.Tako da, neko obtoževanje takole počez, nekaj pisat, ljudje to radi
poslušajo, dajmo, saj v zapisniku bo. Ta zapisnik berejo tudi policaji, ne samo naši
svetniki, berejo tudi policaji, pa še kakšen drugi, ki nima kaj delat, on to ve. Se mu zdi
malo nesramno do kolegov. Saj tu niso vsi ovce, verjetno imajo ljudje svoje možgane.
Podcenjevat ostale svetnike, da so, ne vem, ovce, ni lepo. Zakaj podcenjevati ljudi?
Vsak ima pravico do svojega mnenja, tudi oni imajo pravico do svojega mišljenja. Izvedlo
se je torej javno naročilo, ve se, kakšna bo investicija. Od ocene investicije, do projekta
je pač prišlo do te cene. Da je treba pa projekt za izvedbo narediti, to se ve, nikogar ni
treba zdaj tu učiti, kaj je treba po zakonu o graditvi objekta imeti. To se ve. Meni, da je
ona še najmanj za to pristojna, da bo solila pamet, kaj je potrebno. Kakšen je objekt?
Koliko je kvadratov v prvem nadstropju, koliko je v drugem, kako je razpored prostorov?
To so uporabniki določili, ne župan, ne podžupan, ne predsednik KS ali pa še kakšen
drug, ki bi mu radi to naprtili. To so stvari, imamo investitorja, ali to želimo ali ne. Občina
se lahko tudi odloči, da v to ne gre. Se bo pa porabilo denar za kaj drugega, če svetniki
mislijo, da to ni potrebno. Sam osebno misli, da ne. Da bi bili nori, da danes, če imamo
soinvestitorje, ki bodo plačali 80 ali 75% objekta… je čisto nepomembno, da ne gremo v
ta projekt. S tem, da je treba zgodovinsko vedeti, ker občina se ni zgodila pred 2 leti,
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ampak pred 10 leti, da smo že 10 let iskali primernega investitorja in primerne vsebine
za ta objekt. 10 let se iščejo primerne vsebine. Od oštarije, knjižnice, hotela… Zdaj se je
prišlo do enih investitorjev, ki opravljajo vsebine, katere Renčani potrebujejo. In zdaj bi
radi ne vem kaj naredili. Ne razume pobude svetniške skupine Liste za našo občino.
Zato, danes je prvo branje, vsak pač ima pravico, da pove svoje mišljenje, svoje mnenje,
po koncu se bo ugotovilo ali je to primerno za drugo branje in 21. marca se bo odločalo o
tem ali se bo v to investicijo šli ali ne. Do takrat je treba tudi z zavodi skleniti pogodbo.
To je pa naslednja faza. Preden se sklene pogodbo, je treba dobiti tudi soglasje od
kolegija županov, da se nerazporejen dobiček razporedi tako ali drugače. Zaenkrat je
soglasje za oceno investicije, potrebuje se še za dejansko investicijo. Tako, da čaka še
veliko dela, dogovarjanja, pogajanja, spretnosti, če hočemo priti do tega projekta. Upa in
vesel bo, da bodo to realizirali.
Tudi glede gasilskega društva so se na odboru za gospodarstvo veliko pogovarjali ali je
to potrebno ali ni potrebno. Pobudnik ni Bucik Aleš, niti podžupan, niti predsednik KS.
Pobudniki so člani CZ z imenom in priimkom. Danes, po zakonu o društvih, ustanavljajo
fizične osebe društva. Ne podjetja. Lahko ustanovi kdorkoli društvo, če hoče. Katero
društvo deluje v javnem interesu, gasilci so seveda izjema pri tem. Po zakonu o društvih
so gasilci izjema in oni funkcionirajo na malo drugačen način, kot so navajena ostala
društva. Te izjeme si ni izmislil župan, poslanci so pač to zakonsko predpisali. Če bodo
svetniki ugotovili in presodili in argumentirali, da je to narobe, se pač tega ne sprejme. Ni
potrebno sprejeti odločitev, da bo to društvo opravljalo javno gospodarsko službo
gasilcev za občino. Če bodo svetniki presodili in argumentirali, da je to noro, da je
preveč stroškov, pač tega ne bo. Se bo ta denar dalo za nekaj drugega. Sam je kot
župan dolžen pripraviti predlog proračuna. Ga je pripravil, ga dal vsem društvom in
komisijam, tam so to predebatirali, tisti, ki so bili tam. Tisti, ki niso bili, niso mogli
debatirati. Vse, kar so predlagali odbori in komisije, vse je bilo 100% vneseno v predlog.
Njegovo osebno mnenje je, da je bila rešitev pred 10 leti pravilna, da se ni ustanovilo
svojega društva. Ker takrat se je rabilo denar za druge stvari. Ljudje so začutili potrebo
po novi občini iz drugih razlogov, kot morebiti danes. In ljudje so povedali ali
potrebujemo kanalizacijo ali potrebujemo prenovo kulturnega doma. Ali se potrebuje
obvoznica ali kanalizacija. Ali se potrebuje cesta Vogrsko - Volčja Draga ali kanalizacija.
Poudari, da se je tudi kanalizacijo uštimalo. Občina ima kar nekaj primarnih vodov
narejenih za kanalizacijski sistem. Tako da nismo prav plonk. In Murovec Marjan to ve,
ker je bil tudi sam nadzorni tam in vodil nadzor nad tem projektom. Da imamo zgrajenih
1.600 metrov primarnega kanalizacijskega sistema iz Vogrskega do Volčje Drage, da so
tri črpališča, sicer neopremljena in tako naprej. Tako da meni, da se je zdaj vodilo
politiko pravilno, da se je na vseh javnih obravnavah ljudi spraševalo kaj želijo in kaj je
za njih prioriteta. In danes govoriti, da se je nekaj naredilo narobe, se mu ne zdi resno in
trezno, ker je sem prepričan, da se je takrat naredilo po svojih najboljših in najbolj
pametnih močeh. In odločitev je bila vedno občinskega sveta. Ljudje so v tistem
trenutku, leta 2006, ali pa 2010 ali pa 2014, presojali tisto situacijo. Zato danes presojati
nekaj za nazaj ni konstruktivno. Oni so tu za to, da pogledajo naprej, kaj bodo počeli. In
po njegovih informacijah, in verjame, da jih ima največ informacij o tem, koliko denarja
je, in kje je in kdaj bo, je prepričan, da bo tudi kanalizacijski sistem do leta 2023 urejen.
To je že zadnjič povedal, da se pripravlja skupen projekt za ureditev, za navezavo na
centralno čistilno napravo tako Šempasa, Oseka, Ozeljana, Lok, Bilj, pa tudi Občine
Renče-Vogrsko. Misli, da se bo ta projekt v 6 do 7 letih tudi končal. Občina tega brez
tujega denarja ne more narediti. To je treba vedeti. In če se je denar do zdaj porabil za
tiste stvari, katere so ljudje zahtevali pred 10, 6 ali dvemi leti, ne moremo danes reči, da
bi nekaj drugega naredili, da bi bilo boljše. Takrat so ljudje pač drugače presojali. In sam
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spoštuje odločitev občinskega sveta, kakršnakoli je. Občinska uprava mora sprovest
tisto, kar svetniki sprejmejo. Župan ne more narediti po svoje nekaj. Župan je zadolžen
skupaj z občinsko upravo, da sprovede sprejet proračun. Kakšnega sprejme občinski
svet, je pa njegova zadeva. Sam tu, pa v hecu pove, šteje do 15 in nič drugega.
Formalno. Če je po županova neformalna moč drugačna, je pa to njegova osebna
zasluga.
Jožef Hvalica zapusti sejo ob 18.00 uri.
Prisotnih je 13 svetnikov.
Nedeljko Gregorič se zahvali za besedo in reče, da bi šel še k planu oz. k predlogu proračuna,
ker misli, da je zelo pomembna zadeva, o kateri se bo danes še razpravljalo. Rad bi poudaril in
se ne bo spuščal v zadeve, ki so bile predhodno že navedene in se ponavljajo. Pove, da je bila
priprava za proračun v letošnjem letu izpeljana glede postopka drugače in veliko bolj kvalitetno,
to je njegovo osebno mnenje, in verjetno se bodo strinjali tudi predsedniki odborov, komisij in
posamezni predstavniki KS. Da so bili o tem predlogu in da so jim bile dane možnosti tudi
določeni korekciji sprememb na teh usklajevalnih sestankih, da je bilo zelo na široko in lahko
reče detajlno objasnjeno, kaj je pod posamezno postavko mišljeno, kaj je zajeto. Tisti, ki se je
teh srečanj, teh sestankov udeležil, je jasno dobil celostno podobo predloga proračuna, ki je
pred njimi. In misli, da je bilo delo zelo kvalitetno opravljeno s strani občinske uprave in župana.
To mora pohvaliti. Misli, da je bilo zelo dobro tudi prezentirano, kar se tiče razvojnega programa
v naslednjih letih, vse do obdobja 2023-2024. Da so ključne naloge bile tudi tukaj prezentirane,
ključne naloge povedane, kateri projekti so prioritetni. Seveda, odvisno je tudi od republike in od
republiškega proračuna in denarja, kajti tu se sodeluje samo z določeno participacijo. Skratka,
trije ključni projekti, ki so bili že danes omenjeni, in tudi to je njemu kot svetniku, ki odloča na teh
sejah, zelo pomembno pri nadaljnjem odločanju in sprejemanju vseh odločitev glede proračuna.
Zdaj, ali se bo kakšen asfalt več naredili, kakšen meter, ne da ni pomembno - nekoliko manj
pomembno je. Misli, da so pomembne zadeve, ki se bodo v naslednjem obdobju - pa tudi ne
glede na zaključek tega mandata - odvijale do leta 2023-2024. Sam na predlog proračuna nima
nekih velikih pripomb, želi pa opozoriti in nekako omeniti eno zadevo, o kateri se na občinskih
sejah zelo malo pogovarja. Vsi gledajo postavke, kultura, infrastruktura, družbene dejavnosti,
socialna varnost… Ja, v redu, prav je. Se strinja. Iz leta v leto se te postavke tako rekoč večajo.
Ne bo govoril o procentih, ker ne more, nima teh podatkov zdaj pred sabo. Ampak rad bi
povedal, da se o gospodarstvu zelo malo govori. Verjame, da je v občini pomembno, kako se
bo rešil problem odvoda komunalnih odpadkov in pa čistilnih naprav… Zelo pomembna naloga,
zelo pomembna… Pomembna je tudi cesta, Bukovica-Bilje… Ampak o gospodarstvu se
premalo govori. Zdaj, kaj hoče povedati s tem? Če se pogleda postavko 14 in prosi direktorico,
če lahko odpre postavko 14 na odhodkovni strani. Samo za ilustracijo, ker misli, da
gospodarstvo v občini nima še tega pravega pomena. Pa ne želi, da ga razumejo, da v tem
proračunu je treba karkoli popraviti… Želi samo opozoriti in osvestiti, da se v bodoče razmišlja
tudi v tej smeri, ne da se govori samo, kdaj se bo kakšnemu društvu kaj denarja dalo in koliko
se bo dalo. Gospodarstvu se nameni zelo malo oz. premalo. Postavka 14, gospodarstvo.
Pospeševanje oz. spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Leto 2016-29.000; 2017 - plan
proračun 44.000. Dvig, dvigujemo. Zdaj pa če primerja naše malo gospodarstvo se ve, kaj je, in
tukaj je razdelba navzdol, kaj je in koliko je komu namenjeno… Največ misli, da neki sejmi in
predvsem pospeševanje turizma, v nadaljevanju, od spodaj. Tako da… želi povedati, da 44.000
EUR napram 4.700.000… To niti 1% ni, ne? To bi rad povedal… Druga primerjava, ki se mu zdi
primerna, ko se govori in ko se mimogrede rado pozabi ali pa se rado pohvali, da smo res
socialna občina in da skrbimo za kulturo, je prispevek, ki ga občina daje za Goriško knjižnico…
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Opozori na cifro - postavka 15. 55.000 EUR. Za gospodarstvo v letošnjem proračunu se bo
namenilo skupaj 87.000. 55.000 se da pa Goriški knjižnici. Spet en tak podatek, ki mogoče ne
gre najbolj skupaj, misli pa, da po njegovi filozofiji oz. logiki, gre skupaj. Nima nič proti branju
knjige, nima nič proti izobraževanju, nima nič proti študiju, nima nič proti šolstvu…
Gospodarstvo strahira in če gospodarstva ne bo, tudi občina v prihodnje ne bo imela tistih
prihodkov, kakor bi jih lahko sicer z novimi delovnimi mesti, z novimi obrtniki in z novimi ostalimi
zadevami, ki so vezane izključno na gospodarstvo… Pa mogoče še en podatek… Če gledamo
postavko 15, vidimo, da bomo v letošnjem proračunu namenili za varstvo okolja in naravne
dediščine 92.000. Se pravi, spet dobrih 10.000 več, kot za gospodarstvo. Naj to izvajanje ne
zveni kot pripomba na predlog proračuna, ker sam se s predlogom proračuna, kot je uvodoma
povedal, strinja in ga bo podprl. Njegovo izvajanje je bolj namenjeno v bodoče, da se razmišlja,
kaj in kako lahko kot svetniki z odločitvami prispevajo k temu, da se bo na področju razvoja
gospodarstva v občini naredili korak naprej.
Marko Švara pove, da je župan pred volitvami za vsako KS imel en projekt in razveseljivo je, da
se pač uresničuje prvi projekt, to je ureditev trga v Renčah, skupaj z zdravstvenim domom in
ureditev stavbe KS. Tudi v Volčji Dragi gre pozitivno v smeri oskrbovalnega centra, tega recimo
pred enim letom ne bi mogli trditi, ne za eno ne za drugo… Na Vogrskem je bil pač glavni
projekt izgradnja obrtne cone… Glede tega verjetno je na mrtvi točki. Tudi glede zadružnega
doma… Ima pripombo za razliko od Nedeljkota, da so dobili gradivo res malo pozno. Praktično
v dveh dneh je bilo potrebno sklicati sejo komisije in je pač nemogoče predelati gradivo. V
letošnjem predlogu proračuna na prihodkovni strani pozitivno ocenjuje, da so višji prihodki,
seveda na račun presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov, pa tudi
Ekosklad v višini 120.000 EUR in 100.000 EUR sredstev iz državnega proračuna in sredstev
proračuna EU. Rekel je, da če pogledamo portal Evropske komisije, vidimo, da Slovenija ni
dobila še ničesar nazaj in zaostajamo za drugimi članicami EU, kar se tiče evropskih sredstev.
Drugače podpira, da se je v primerjavi s prvim predlogom namenilo več denarja za upravljanje
in vzdrževanje občinskih cest, ker je bilo v prvem predlogu res premalo ter za nakup zemljišč.
Veseli ga, da se je upoštevalo njegovo pobudo in se prenavlja spletna stran. Ali je to 4.000 EUR
dovolj ali ne, se bo videlo v prihodnosti. Tudi Facebook stran vidi, da je v zadnjem času mnogo
bolj aktivna. Vključitev občine Renče-Vogrsko v skupno tržno znamko Vipavska dolina se mu
zdi tudi prava poteza. Dodatna promocija občine… Kar se tiče NRP je mogoče zasledil, da zdaj
ni več sredstev za financiranje za nakup glasbene opreme, instrumentov… Ne ve, mogoče je
kak razlog za to… Manj je tudi sredstev za strukturne ukrepe v kmetijstvu, kar se mu ne zdi
dobro. Že prej je omenila Katarina glede pločnika avtobusna postaja na Dombravi… Zdaj ga
zanima ali res tega projekta ni možno izpeljati, glede na to, da pač varianta 2, avtobusna
postaja na cestišču ne bi posegla v zemljišča, kar bi pač posegalo, bi pač pločnik, v projekt pa
je potrebno umestiti tudi rekonstrukcijo vodovoda… Za zaključek pove, da najpomembnejši
festival Lakeness se razvija v najpomembnejši dogodek v občini Renče-Vogrsko… Obisk se
vsako leto povečuje. Kot zanimivost, lani se je na enem koncertu Siddharte nabralo več ljudi,
kot vse glasbene večere skupaj. Letos Društvo mladi Renče-Vogrsko praznuje 10 let obstoja in
tudi program bo temu primeren. Glede na to, da že več let skrbijo za dogajanje v občini in da
tudi širše, misli, da si zaslužijo še večjo finančno pomoč. Njegov predlog je, da se jim nameni
dodatnih 4.000 EUR, ta sredstva pa se vzame ciklu baročne glasbe, ki je namenjen ožjemu
krogu ljudi. Misli, da je proračun primeren za nadaljnjo obravnavo.
Aldo Mozetič pove, da so nekateri njegovi predhodniki, ko so debatirali o predlogu tega
proračuna, so debatirali o tem, kot da bi proračun ali pa predlog proračuna nastal v zadnjem
trenutku, kot da bi predlog proračuna nastal v prvih mesecih 2017. Povedati mora, da postavke,
predvsem na investicijskem delu, so nastajale že dosti, dosti let prej, oblikovale so se
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postopoma, tako da so v tem proračunu dobile svoje mesto, dobile svojo pozicijo in svojo
vrednost. Tako kot pač vsaka reč, ko nastaja, pri rojstvu je nekaj malega, nekaj grobega, z leta
v leto se definira, ob ustrezni priliki se pa tudi realizira. Gleda na predlog proračuna, da je
nastajal popolnoma normalno, demokratično, debate so bile na Odboru za gospodarstvu, tudi
na občinskem svetu KS, skratka, v vseh družbenih dejavnikih. Ko pa gleda proračun, tega in pa
tudi tistega prejšnje leto, si vedno postavlja vprašanje, kje je ena ustrezna meja med stroški za
družbene dejavnosti - šolstvo, šport, kultura in ostali… in pa investicijami, tisto, kar je v bistvu
pomeni za naše občane boljši jutri, boljša prihodnost. Tako da tu verjetno enkrat svetniki se
bodo morali poenotiti, si naliti čistega vina in si reči: v nekem mandatnem obdobju en določen
procent stroškov je prav da je, in tudi mora biti za te družbene dejavnosti, en določen delež
stroškov v določeni višini pa mora iti za investicije. Kajti če investicij ne bo, potem tudi ne
moremo pričakovati kakega dobrega napredka v gospodarstvu niti našega boljšega jutrišnjega
in pojutrišnjega življenja. Tako da… misli, da ta predlog proračuna, ki je pred njimi, da zajema
problematiko in reševanje problematike v okviru možnosti v celoti. Normalno, če bi bilo več
sredstev, bi lahko še marsikaj postorili in naredili in tudi ta predlog proračuna bo pri glasovanju
podprl.
Radovan Rusjan pove, da če pogledamo zgodovino malo za nazaj, prvi proračun pred 10 leti,
ko ni bilo niti plana investicij, bilo pa je polno denarja… In pač se je namenilo dejansko
večinoma dosti več sredstev za socialne zadeve, kakor za kaj drugega, ker praktično niso bile
nastavljene investicije - razen se je odvijalo nekaj na obvoznici Renče. No, in zdaj… zdaj je pa
težko. Po desetih letih pa je jemati sociali rizično, smo pa ostali zmeraj na enakem nivoju.
Dejansko se proračun v bistvu znižuje, s tem, da občini država daje vedno več obveznosti. Se
pravi, ona obveznosti prelaga na občinske proračune, s tem, da nižajo tudi povprečnine. Zdaj
ne ve, ali bodo kaj zvišali ali ne, v glavnem, povprečnina je bila prej dosti višja, kakor je zdaj v
tej situaciji, kakor je zdaj letošnja. Meni, da je proračun, kot je pripravljen dober, ni pa odličen.
Za odlično bi moral imeti še enkrat toliko sredstev, ampak takojšnjih, ne da bi študirali 8
milijonov, kam bi dali. Se pravi, če bi dobili še 4 milijone, bi lahko takoj še nekaj naredili oz. bi
lahko bile vse želje - pa ne verjame - pokrite. Kar se tiče investicije doma KS Renče - to je
investicija, ki bo letos verjetno največja investicija v občinskem proračunu in tudi dejansko. Se
bo izvajala, sicer vse glih ne na naših hrbtih, ker pač so pridobljena sredstva iz treh zavodov. In
vesel je, da je sem pri tem začetku sodeloval. S to lekarno, ki je bila nekako predmet, pobudnik
te investicije, za katero so bili nekateri proti in so še zmeraj proti, čeprav govorijo, da so za
investicijo. Da nimajo nič proti, so dejansko proti in tudi pošiljali so pisma na vse institucije, kar
je bilo možno po celi naši ljubi domovini, po Ljubljani in po zavodih v Novi Gorici. Tako da, vesel
je, da se ta projekt zdaj sprovaja in da se bo tudi sprovedel. V dobro vseh Renčancev… ker se
že vtikajo na Renčane in Renčance… Tako da bodo vsi imeli nekaj od tega. Zato bo ta
proračun, predlog proračuna vsekakor podprl, da gre v drugo branje. Kot podjetnik pove, da je
že 25 let kar ima firmo in ko sklepa neke pogodbe, pomeni, da ta pogodba nekaj velja. In ta
pogodba, če je sklenjena, je pač sklenjena, z vsemi pravnimi sredstvi oz. posledicami. In če j
sklenil pogodbo pred 25 leti z nekom, zanj ta pogodba velja. In zdaj se usajat v neke zadeve,
take, kakor se usajajo, v vsak občinski svet… To je precedens od precedensa… Nonstop eni in
isti, eno in isto… Misli, da vejo, za koga se gre, ne bo omenjal… Oni tudi vedo za koga se gre,
sigurno, tako da… Bi želel, da se to več ne ponavlja, saj to pere možgane, ne ve… Ali bodo
vsakokrat, ko bodo začeli od tega, šli vsi ven, naj govorijo tukaj, ali kakorkoli. Eno in isto
nonstop. Tako da, kot je že rekel, bo predlog proračuna podprl.
Marijo Rutar želi nadaljevati misel kolega Nedeljka, ki poudarja gospodarstvo. Mora reči, da ko
je šel skozi odhodke, vedno v bistvu se ustavi pri gospodarstvu. Tudi njega to zelo moti,
ampak… Vprašajmo se, kaj je treba narediti. Spomni se enega sestanka, o so bili sklicani vse
akterji, ki se ukvarjajo z gospodarstvom, da bi dali ideje, kako, na kakšen način kaj jim lahko
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pomagamo kot občina. Sam bi zelo rad pomagal, da bi šel razvoj naprej. Vendar na koncu so
bili tam zbrani in razpravljali so samo upokojenci. Gospodarstvenikov na tej seji ni bilo. Sam se
večkrat sprašuje, če so kakšne potrebe, da se jim pomaga. Namreč, občina lahko pomaga.
Imamo lahko razvoj industrijskih con, čeprav po eni strani vidimo, da so to tovarne, ki so zaprte
in upajmo, da se bo to pravno le hitro speljalo in rešilo in da se te prostore začne uporabljati za
zasedbo delovnih mest. Zdaj, da bi gradili nove cone-ja, lahko, če so potrebe. Če ni potreb,
potem jih ni treba graditi. Sam je videl, v drugih občinah so gradili cone z vsemi priključki, z vso
infrastrukturo in potem tam stoji ta zadeva, potem še ni delana po želji po potrebi, potem je to
neka zgrešena naložba. To se pravi, tudi tega je prav, da se izogiba, če ni potrebno. Potem so
možne olajšave pri davkih, pri komunalnih prispevkih itn. Vse smo pripravljeni pomagati, če se
bo kdo pojavil. To se pravi, da posluh je, želja je, vendar… potreb ni zaznati. Meni, da bi bilo
primerno, da bi enkrat se temu posvetili, da bi mogoče res pogledali in zbrali podatke, kako stoji
gospodarstvo tle, koliko je zaposlenih, koliko brezposelnih in katere firme so se že med tem
časom rojevale. Prostor je tudi na področju kmetijstva, zemlja je slabo obdelana, neobdelana.
Lahko bi se tu rojevala nova podjetja in nova delovna mesta. Torej, mogoče bi bilo dobro dati
kdaj kakšno sugestijo tudi ministrom za kmetijstvo in ostalim, da bi imeli več posluha. Namreč,
tudi v SD stranki, ne da bi jo zdaj poveličeval, vendar so ravno zadnjič na seji rekli, da niso
ravno najbolj zadovoljni s temi subvencijami, ki se jih daje. Oni bi raje te subvencije, ki se jih
daje za tak način, raje celo ukinili. Radi bi podprli s tem denarjem nove podjetnike. In v to smer
bi morali delati, zemljo je treba začeti obdelovati. Ogromno, ogromno je neobdelane zemlje, in
še tista ki je, je lahko slabo obdelana ali z napačno kulturo. Ampak ni kmet, ne sme iti predaleč
v stroko. Predlaga, da se poskusi vse akterje poklicati, se z njimi pogovarjati. Če treba forsirati
pri ministrstvih in tako naprej, to, kar je v interesu občine. Rad bi videl tudi večjo številko v
bodoče, vendar res z nekimi efekti. Če ni efektov, je nesmiselno.
Albinca Pisk pove, da ni podjetnik, nikoli ni bila podjetnik, je pa delala na kreditih za obrtnike in
za kmete. Zdaj, kaj narediti, kako spodbuditi, ne ve… Samo, denar dati podjetniku 1.000.000,
začni, to bi vsak najrajši videl. Daj mi brezobrestno, da niti ne vrnem… Ena, dva, trije podjetniki,
ki imajo že nekaj časa in vsaj misli, kolikor jih pozna, jim gre dobro. Začeli so najbrž z majhnimi
stvarmi in potem so se širili. Dosti pa je takih, ki začnejo in mislijo, da bodo v enem letu
obogateli… Tako da, kaj občina tle lahko naredi, kakor samo da ponudi prostor, kaj več denarja
za to najbrž ne bo… Druga stvar je pa to, da ko se je ustanavljala občina, ta občina na novo, je
bilo rečeno, prijazna ljudem in okolju in misli da tudi v ustavi naše države piše, da smo socialna
država. Na žalost se ta potreba po sociali povečuje.
Borut Zorn poudari, da imajo pred sabo osnutek letošnjega proračuna. Kot so videli in so sami
ugotovili, kje se največ povečujejo sami stroški - to je na socialnem področju. Prebivalstvo se
stara, mora pa tudi reči, da je ena postavka noter za novorojenčke, tudi ta je dokaj visoka in
upa, da se bo tudi to postavko letos kaj prekoračilo, rajši kakor da se ne porabi cela. Najbolj
vesel je in ga nekako spodbuja in gleda malo naprej, ta nova postavka, ki je promocija Slovenije
in razvoj turizma in gostinstva. Na tem področju se je do zdaj zelo malo delalo. Bolj ga zanima
to, koliko bodo sami krajani videli v tem neko spodbudo, neko možnost, kjer se bodo lahko
samozaposlili in od tega tudi živeli. Te iniciativnosti pa zelo primanjkuje. Župan je tudi na
začetku povedal, da sta bila dva sestanka oz. predstavitev revitalizacije trga v Renčah. Pove,
da vsak se spotakne v parkirni prostor, v pločnik in v luknjo na cesti. Da bi glede praznih stavb,
ki jih je kar nekaj tudi v Renčah, elitnih stavb, da bi namenili eni taki gospodarski dejavnosti,
neki viziji, kaj bi se lahko dogajalo naprej, kaj v kraj pripeljati… tega ni bilo slišati iz nobenih ust.
Mogoče bi bilo to v prihodnosti za dodati še na primer subvencioniranje… Mogoče nekih
turističnih postelj, tako da bi imeli tudi možnost nekateri tisti, ki imajo neko iniciativo to koristiti
oz. si uvajati v te dejavnosti. Kot smo izvedeli naj bi Paquito tukaj gradil hotel. Mogoče prihaja
čas oz. je čas, kjer imamo precej hostlov, ogromnih nekih turističnih kmetij in tega, pri nas pa
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tega žal ni. Ne samo v naši občini, v celi Vipavski dolini tega ni. Tukaj, na tej dejavnosti misli bi
bilo potrebno zelo, zelo veliko narediti. Osnutek proračuna bo podprl, v upanju, da se bo razvoj
našega kraja, naše občine nadaljeval v zelo, zelo lepi in primerni obliki, kar se tudi do sedaj.
Župan pozove k replikam.
Zmaga Prošt pove, da je vesela, je sprožila to razpravo s svojim prispevkom, ker seveda je
nekoliko vznemirila župana. Ampak bi povedala, da je to počela in to počne čisto zavestno, ker
je danes na seji občinskega sveta ta točka na dnevnem redu. Ne glede na to ali je bila na
Odboru ali ni bila, misli, da ima pravico še razmišljati in povedati svoje mnenje in stališče. V
zvezi s to investicijo, ki se pripravlja, pa mogoče mora dobesedno povedati - če so trije sveti
javnih zavodov sprejeli sklep o sofinanciranju, bi pričakovala, da tudi ta občinski svet k temu
reče 'da', in potem po njenem prepričanju ima župan zeleno luč in da podpiše pogodbo in pelje
postopke naprej, da se to ne bo delalo šele konec marca po sprejetem proračunu. Sicer pa iz
vsega tega, kar so naštevali, te primerjave so zanimive in posamezna področja so podhranjena
ali niso, ena so jim bližje druga manj… Misli, da je tu en osnovni problem, ki ga imajo vsi, z njo
na čelu, da nimajo enega temeljnega dokumenta, ene strategije razvoja občine. In če se prav
spomni, je župan na prejšnji seji omenjali, da Razvojna agencija ta dokument osnutek že ima.
Tako da bi predlagala, da na eni naslednjih sej, pač imajo eno tako ustvarjalno delavnico… se
soočijo s temi idejami, s temi predlogi in ona pogreša en tak odkrit dialog, tukaj in sedaj. Ne pa
po odborih, ne ne ve kje, in seveda pričakuje zapisnike različnih srečanj, odprtih javnih tribun,
na spletni strani. Spletna stran je pa omenjala na začetku, ker se je opravičila in je dobila
povratno sporočilo, da je nabiralnik poln. Gospa Nataša to ve, ker jo je pač poklicala. Reče, naj
se vzame to za dobro…
Župan pove, da sklep za samo investicijo ni potreben.
Marjan Murovec pove, da je bila zelo zanimiva reakcija župana na razmišljanje Zmage, ampak
če prav razmišlja in povzame na kratko vsebino… Samo način je malo sporen in še zmerom
tudi nobeden od njih ne ve vsega tistega, kar bi bilo verjetno vredno, da bi vsak od njih vedel
glede investicije v stavbo KS. Županu reče, da mu ni odgovoril na vprašanje ali tista procentna
udeležba investicije v investiciji še velja, ki je bila pred časom zadnjič predstavljena? In to je, če
ga spomin ne vara, da bo občino stala ta investicija 3 5%? To sprašuje zaradi tega, ker potem
so lahko tudi te številke, ki so noter dane, lahko ta prave. Samo to je spraševal. Kar se tiče
njegovega pomisleka glede gasilcev - on ni rekel, da je nobeden nor pri tej zadevi… Zato ne
sprejema tega, niti te besede… Nobenega ni obtoževal, je samo povedal svoje razmišljanje, ki
ga je enakega predstavil tudi na Odboru za okolje in prostor. Sam se lahko se moti, ampak
misli, da je prav, da pove svoje mnenje, svoje razmišljanje in argument, ki mu je bil predstavljen
na Odboru, da se gre v ustanovo tega društva, da so ga šli štirje posamezniki ustanavljat, ga ni
prepričal, da je to za občino kot občino, ker je velik strošek, ta prava zadeva. Odločili pa se
bodo, kakor se bodo. In je vprašal ali je to razprava ali je to že dejstvo ali je kakorkoli. Z ozirom
na to, da je to v proračunu vneseno, je to v nekem smislu predvideno, da se bo to ustanovilo.
Razprave pač niso meli o tem, vsaj take razprave na občinskem svetu. Zato ne dovoli tega, da
nekdo govori, da to je noro. Sam je povedal svoje mnenje. Kar se tiče pa sredstev in bo še
enkrat povedal, in upa da zadnjič, ker se ne bo več vtikal v to zadevo, ker vidi, da pač stvari
tečejo po svojih linijah in po svojih poteh. Poudari naj se zavedajo, da je občina Renče-Vogrsko
zamudila eno veliko priložnost, da bi imela v dobršni meri izgrajen kanalizacijski sistem za 85%
nepovratnih sredstev. Župan že večkrat ponavlja in se bo še večkrat ponavljal, da so se svetniki
odločili. Seveda so se odločili, ampak zato, ker niso imeli informacije o tem. O tem je bilo. Nikoli
o tem ni bilo govora, zato se je to spravljajo h kraju. Občina Renče-Vogrsko je verjetno, pa se to
upa trditi, da sje edina občina, ki je imela ta sredstva odobrena, pa ni naredila za njih prav nič.
Kako se bo vnaprej to delalo, pustimo cajtu cajt. Leto 2023 pa je jutri.
Erik Lasič pove, da je bilo na javnih obravnavah po idejni zasnovi in vrednostih po idejni
zasnovi nekako računano do 35% - da bo prispevek občine Renče-Vogrsko v gradnjo
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tega zdravstvenega doma. Tu je bilo dejansko nekaj rezerve na premestitve komunalne
opreme. V fazi idejne zasnove še ni bilo vseh soglasij upravljalcev in tega se ni dalo prav
točno oceniti. Tam je tudi nekaj stroškov, ki jih zavodi tudi ne bi sofinancirali. V osnovi
premik električne napeljave, ki je vezana na stavbo, ki se ruši. Ta vrednost je nižja od
ponudbene cene, kot je bila v idejni zasnovi. Upoštevati je treba tudi, da je občina nekaj
sredstev za pripravo projektne dokumentacije v 2016 že založila, kar bo tudi povrnjeno.
Po zadnjih izračunih je vrednost oz. delež občine v vsej investiciji 28%. Je pa še odprta
zadeva glede prostora fizioterapije. Spet v idejni zasnovi je bilo predvideno, da bo to
financirala občina, odpira pa se možnost, da bi to spadalo pod zdravstveni dom, tako da
se je iz teh razlogov ta delež nekoliko znižal.
Župan predlaga, da se počaka do ponedeljka 27., če ima še kdo kakšen predlog. Danes
je bila javna razprava, glasovalo se bo samo še o tem, ali je to primerno za drugo branje.
Do ponedeljka se sprejemjo pobude. Vse pisne pobude in predlogi, ki bodo dani naj
upoštevajo kje vzeti in kam dati. V torek se bodo potem še enkrat dobili odbor za
gospodarstvo in predsedniki odborov za okolje in prostor in družbene dejavnosti in bodo
pogledali in potem dali dokončen predlog za drugo branje. Tako se je vedno do zdaj
delalo. Nerodno je, ker so počitnice drug teden. O kanalizaciji ne bo več govoril, ker
misli, da je… pač so različni pogledi in sam spoštuje vsak pogled in upa, da tudi drugi
njegovega… ne reče, da ga moti, da je zmeraj na tapeti dvorec Vogrsko, tako direktno in
indirektno, ker je vedno za tem Lista za našo občino. Predlaga, da gredo do direktorja
Dvorca Vogrsko in če želijo, lahko prevzamejo to pogodbo. Naj vprašajo, saj morda pa
jim bo to pogodbo, če je že tako ugodna in dobra, odstopili, vam jo predali. Ker verjetno
je to kakšna zelo dobra stvar. Naj stopijo do njega morebiti se bodo z njim kaj
dogovorili… in dajte do njega stopit, morebiti se boste z njim lahko kaj dogovorili.

Župan da na glasovanje sklep, da je Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2017
primeren za drugo obravanavo.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 11
PROTI 0
Sklep: Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2017 je primeren za drugo
obravnavo.

Odmor od 18:38 do 18:50 ure.
Radovan Rusjan zapusti sejo ob 18:50 uri.
Prisotnih je 12 svetnikov.
Ad 8. Sklep o načinu dodeljevanja koncesij na področju osnovne zdravstvene in
zobozdravstvene dejavnosti
Vladka Gal: Pojasni, da na Občino Renče-Vogrsko že vsa leta obstoja podaja obstoječi
zobozdravstveni koncesionar vloge za razširitev svoje koncesije. Občina pa je ne more podeliti,
če s strani občine ni izražena potreba in če za to ni soglasja Ministrstva. Na začetku je bilo
ugotovljeno, da niso nasprotovali niti Javni zavod niti Zbornica, takrat pa Ministrstvo ni podalo
soglasja k podelitvi koncesije. Zato je občina ni mogla podeliti. Koncesionar je hodil stalno v
zadnjih dveh letih tudi na Ministrstvo, ki je pa lani pač klonilo in so mu dodelili ta sredstva v višini
nekaj manj kot 55.000, in sicer za obseg koncesije, ki sploh ne obstoja. Ta koncesionar ima
samo pol koncesije in so mu dodelili še za pol sredstev za koncesijo, ki je ni. Občine niso nič
vprašali. Na občini se je za to izvedelo šele takrat, kadar se je direktor Javnega zavoda
zobozdravstveni dom pritožil na občino, da so mu na Ministrstvu rekli pač, da so dobili občinsko
soglasje. Občina je nato povprašala Ministrstvo, da poda fotokopijo tega soglasja, pa ga seveda
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niso. So pa pojasnili, da so dali ta sredstva zato, da je že dve leti podajal koncesionar prošnje
na Ministrstvo, in ker so ugotovili, da mora imeti pacient pravico po zakonu, da si sam izbere
zdravnika. Odgovor občine je bil, da je res kršena ta pravica, ker pacienti - občani, zdaj nimajo
pravice, da bi imeli zobozdravnika v lasni občini, ampak morajo hodit izven občine, če hočejo
imeti zobozdravnika v javnem zavodu. Potem je občina Ministrstvu še pojasnila, da je na
podlagi podatkov z Zavoda za zdravstveno zavarovanje pri tem koncesionarju opredeljenih zgolj
ena tretjina pacientov, ki ima stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko. Vsi ostali so iz drugih
občin in celo Italije. Tudi na čakalni vrsti ni bistvenega povečanja števila pacientov - s tem, da jih
pa trikrat toliko obiskuje zobozdravnika v javnem zavodu v Šempetru oz. Novi Gorici. Tako da je
bilo potem z Ministrstvom dogovorjeno, da občina koncesije ne bo dala. Je pa tako, da je občina
zaprosila, da se to dodeli javnemu zavodu, da bo končno lahko začel opravljati ambulanto, ki jo
je izgubil takrat, ko je ta koncesionar prišel v Renče. Dejstvo je, da so res podelili sredstva
javnemu zavodu, koncesionar se je nato pritoževal tudi na Ministrstvo in sedaj Ministrstvo, ki si
ne želi imeti težav s tem koncesionarjem, si želi, da bi občina letos podelila koncesijo, oni bi pa
dodelili dodatna sredstva. Koncesija za nazaj se ne da podeljevati, koncesija za eno leto tudi
ne… Ponavadi so za pet let ali za nedoločen čas. In dejstvo je, da se koncesijo podeli takrat,
kadar ima občina problem, ko je potreba. Se pravi takrat, kadar javni zavod ne more zadostiti
potrebam oz. ona ne more izvajati dejavnosti, takrat se praviloma podeli koncesijo. Občina je
sledila naslednjim izhodiščem, ko je podala Ministrstvu odgovor, da koncesije ne more podati,
ker želi, da osrednjo vlogo odigra javni zavod. Tudi Odbor za družbene dejavnosti je rekel, da
občina mora slediti temu, da morajo biti javni zavodi osrednji izvajalci javne mreže. To občina
želi izvajati in smatra, da nam politike organizacije javne mreže ne morejo krojiti zasebniki.
Torej, da občina ne more dodeljevati koncesij tako kot zahtevajo zasebniki, niti kot bi zahtevala
od nje država. Ker na primarni ravni odloča o javni mreži občina in ne država. Tudi koncesije
podeljuje občina in ne država. In občina mora seveda slediti temu, da se bodo koncesije
podeljevale samo v primeru, če javni zavod tega ne more izvajati. Ker je javni zavod dal vlogo in
zahtevo, da se mu dodelijo sredstva, da začne izvajati svojo dejavnost v ambulanti, ki je zdaj
prazna, kar ni racionalno, je občina Ministrstvu dala odgovor, da se pač koncesija ne bo širila,
da je Odbor za družbene dejavnosti zavzel negativno stališče do širitve koncesij in da občina
prosi, da naj ta dodatna sredstva, ki bi jih dodelili, dodelijo javnemu zavodu.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Pove, da je bil odbor seznanjen z
vsemi temi dejstvi, ki imajo izvor že kar nekaj časa nazaj in mnenja so bili, da dokler občina ne
sprejme strategije razvoja, do nadaljnjega ne podeljuje koncesij.
Zmaga Prošt: Pove, da ni najbolj razumela tega predloga sklepa. Ali to strategijo - ste mislili za
občino Renče-Vogrsko ali je kaka državna? Se pravi, občina se na nek način zaveže, da
pripravi strategijo razvoja za to področje.
Župan povzame, da dokler občina nima strategije razvoja, ne podeljuje nobenih koncesij.
Vladka Gal: In to pomeni, da ima občina enostaven odgovor vsem zasebnikom, ki bi podajali
zahtevo za podelitev in tudi Ministrstvu. Če rečemo, da je občinski svet izglasoval tak sklep, je
odgovor kratek. To strategijo bo občinska uprava pripravljala skupaj z Odborom za družbene
dejavnosti in seveda z obema zavodoma.
Župan da na glasovanje Sklep o načinu dodeljevanja koncesij na področju osnovne
zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 11
PROTI 0
Sklep: Sklep o načinu dodeljevanja koncesij na področju osnovne zdravstvene in
zobozdravstvene dejavnosti je sprejet.
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Ad 9. Sklep o spremembi družbene pogodbe RRA Severne Primorske regijska razvojna
agencija d.o.o.
Nataša Gorkič Barle: Se zahvali za besedo in pove, da je občina Renče-Vogrsko ena izmed
družbenic Regijske razvojne agencije Severne Primorske. Iz leta 2012 veljaven čistopis
družbene pogodbe v 10. členu določa, kdo družbenika zastopa v skupščini. Sedaj pa bi se s
predlogom tega sklepa rado to spremenilo, in sicer tako, da občine ne bi več na skupščini
zastopal župan, ampak direktorica občinske uprave oz. od nje pooblaščena oseba. Vse to se pa
počne iz razloga uskladitve z zakonodajo, tako korupcijsko zakonodajo kot tudi zakonodajo s
področja regij.
Boris Čoha, predsednik Statutarno-pravne komisije: Pove, da so člani Statutarno-pravne
komisije na 15. seji obravnavali ta predlog spremembe družbene pogodbe RRA in ugotovili, da
obstoječa pogodba res ni v skladu z zakonodajo, zato so sprejeli sklep, da občinskemu svetu
predlagajo potrditev spremembe družbene pogodbe RRA Severna Primorska d.o.o.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje Sklep o spremembi družbene pogodbe RRA Severne Primorske
regijska razvojna agencija d.o.o.
.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Sklep: Sklep o spremembi družbene pogodbe RRA Severne Primorske regijska razvojna
agencija d.o.o. je sprejet.

Ad 10. Informacija o postopku urejanja izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanje komunalnih odpadkov
Nataša Gorkič Barle: Se zahvali za besedo in pojasni, da je Občinski svet občine RenčeVogrsko že obravnaval odlok o odlaganju odpadkov v prvi obravnavi. Takrat je bil ta odlok
pripravljen za način podelitve s t.i. direktne koncesije, niso pa takega odloka sprejemale tudi
ostale občine, okoliške. Šele nato so se vse občine uskladile, da je tak način najbolj racionalen,
Predstavniki občin so se dobili na sestanku in dogovorili postopek, ki naj bi ga občine naprej
peljale za podelitev te direktne koncesije. Namreč, ta direktna koncesija v našo zakonodajo ni
še popolnoma implementirana, zato so tudi pravna stališča deljena, vendar vsekakor je to
način, ki se že uporablja in ki je zakonit. Dogovorjeno je bilo, da je potrebno sprejeti nek
sporazum, katere občine bi skupaj šle v iskanje najustreznejšega ponudnika. Strinjali so se, da
Občina Šempeter-Vrtojba v imenu vseh sodelujočih občin poišče ponudbe. Tako je prejela pet
ponudb, najustreznejša oz. najcenejša oz. najbolj ugoden je bil Ceroz iz Hrastnika. Postopek od
tukaj naprej je pa sledeč: sprejeti je treba sporazum med vsemi občinami. Tako občinami
ustanoviteljicami Ceroza, s Cerozom sami, in pa seveda občine, ki bi šle v direktno koncesijo in
bi podelile temu zavodu koncesijo. Tak sporazum je potreben, podpišejo ga župani. Ta, ki je
priložen gradivu, je zgolj osnutek, zato da ga svetniki lahko vidijo, da lahko podajo tudi kakšno
pripombo, še preden bi se tak sporazum podpisalo. Potem se bo pa šlo v sprejemanje odloka.
Najverjetneje občina Renče-Vogrsko v drugem branju, če bodo pa spremembe v samem odloku
prevelike, bo mogoče potrebno iti ponovno v prvo obravnavo in kasneje drugo. Vsa ta
procedura je pred samim sprejemanjem odloka potrebna zato, ker se v odloku že zapiše, kdo
bo koncesionar. Torej je treba vse postopke izvesti pred samim sprejemom odloka. Odlok je
hkrati tudi že koncesijski akt, kateremu sledi zgolj pogodba. Danes je to zgolj kot informacija,
ostale občine in pač posledično tudi naša, so bile soglasne, da je mogoče pomembno, da
občinski svet tudi da neko tako načelno pooblastilo županu, da nadaljuje s postopki
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vzpostavitve tega javno-javnega partnerstva za izvajanje gospodarskih javnih služb za
odlaganje in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki
Zasavje. To nalogo tako ali tako že po sami zakonodaji opravlja župan kot zakoniti zastopnik
občine, vendar tudi z nekega načelnega stališča, da je način javno-javnega partnerstva, pravi
način. Občinskemu svetu se zato predlaga sprejetje takšnega sklepa, kot je bil posredovan z
gradivom.
Marjan Murovec: Se zahvali za besedo in vpraša ali v nekem doglednem cajtu bomo tudi te
naše odpadke vozili, verjetno ko bomo to pogodbo sklenili… Zanima me, ker imamo mi to
pogodbo predvideno za Ceroz Nova Gorica v letih 18-19-20, mislim, da je 35.000 EUR
namenjenih… kaj so tista sredstva namenjena? Za katero delo novogoriškega Ceroza je tista
stvar, sredstva namenjena? Ta koncesija pa je za 20 let, saj verjetno tudi manj biti ne more,
drugo pa mislim, da je stvar nekih pravnikov, da je to vsebinsko tisto, kar pač mora biti, ne.
Toliko sem hotel imet.. Bolj ga zanima, kaj je v NRP za Cero Nova Gorica namenjeno?
Župan mu odgovori, da so ta sredstva namenjena za zapiranje odlagališča. ker je treba
delati monitoring še 10 ali 20 let po zaprtju.
Marjan Murovec doda, da to govori o Cero, ker v NRP tako piše, zato je vprašal.
Nedeljko Gregorič: Se zahvali za besedo in prosi za pojasnitev. Dolgoročno gledano pomeni, da
bo koncesija sklenjena recimo s Ceroz Hrastnik in bo sklenjena direktna pogodba, in bodo po
pogodbi direktno vozili odpadke na to odlagališče. Zanima ga, kaj to pomeni? Ali bo to cenejši
način kot sedanja storitev komunale ali bo to celo še dražje, ker se veže za daljše obdobje - 20
let. Ali se to kaj ve ali se ne ve?
Župan pove, da zgodba o odpadkih zahteva več obrazložitve. dejansko gre pri odpadkih za 3
gospodarske javne službe - zbiranje, predelavo in odlaganje. Odlagati se jih tu ne da, ker
nimamo cero-ta. Komunala mora odložiti tisto, kar se ne da ločiti - kar je plastike, železa in
takih surovin, se namreč lahko proda. To so torej tisti komunalni odpadki, ki jih je potrebno
odložiti, predelati in odložiti. Zato je bil mišljen Cero Nova Gorica, ki pa hvala bogu da ni bil
speljan, saj imajo danes vsi cero-ti skupaj večje kapacitete kot je potreba Slovenije za
naslednjih 20 let. Tako da se cero-ti dejansko borijo za odpadke, saj morajo amortizacije te
investicije zaračunati uporabnikom. In vsi ceroti so predimenzionirani. Najcenejše je, da se
pogovarjamo o Zasavju, njihova ponudba je bila najcenejša. Zdaj se vozijo ti odpadki zelo
različno - enkrat na Jesenice, v Mursko Soboto, na Ptuj, v Hrastnik, itn. Najcenejša ponudba
je bila zasavska, tudi pogodbo želijo imeti za 20 let. Ker če ne pridobijo drugih občin, morajo
potem svoje ljudi obremeniti z bistveno večjo amortizacijo, kot pa če pridemo še mi. Za nas
sicer bolj racionalne rešitve ni. Tako da tudi vključno s prevozom, ki ga bo izvajal tisti, ki bo
pri nas zbiral odpadke, bo Cero Zasavje najcenejša varianta. Pove, da so se župani veliko o
tem pogovarjali, da so med njimi zelo različni pogledi, da so tudi še zmeraj zelo različni
pogledi o zbiranju. Čeprav se s predmetno točko dnevnega reda rešuje zadnja faza, je
potrebno dokončno doreči še kako se bo zbiralo odpadke. Tako da zdaj med župani ni prav
nežen razgovor. Nova Gorica ima v skladu z zakonom rešeno samo zbiranje odpadkov, nima
rešenega odlaganja. Vse ostale občine pa nimajo ne enega ne drugega.
Nedejko Gregorič vpraša še kaj bo to dolgoročno pomenilo – se bo več plačevalo odvoz
smeti kot zdaj Komunali, a bo to dražje? Zanima ga za naprej, kaj bo naslednje leto. Čez dve
leti, kaj bo, se to ne da opredeliti?
Župan pove, da občani že zdaj vse to plačujejo in vnaprej ne bodo plačevali nič več, samo
urejeno bo.
Marijo Rutar pove, da se s predlaganim sklepom strinja, da župan zastopa občino in da pelje
nalogo naprej. Zanima pa ga ali je v ceni zajet tudi prevoz do Hrastnika - v kalkulaciji za
občana. Ali pa bi, če bi dobili enega izvajalca, ki je nam bliže, ali bi bili stroški prevoza nižji? Kaj
pomeni suma tega… ali so res oni najcenejši glede na prevoz ali je prevoz toliko nepomemben?
Župan pove, da strošek prevoza ne vpliva bistveno na ceno.
Marijo Rutar pripomni še, da bi morali še nekam zajet prodajo korantnega odpadnega blaga..
Dejansko za občana bi se moralo kaj poceniti na koncu.
Župan pove, da so smeti posebna zadeva, ker morajo embalažo dajati brezplačno… Tako da
- ena tretjina odpadkov je takšnih, ki jih lahko predelaš; ena tretjina je tistih, ki jih moraš
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obvezno dati in ena tretjina je tistih, ki jih ne moreš zakopati v zemljo. Taka je približno
struktura teh odpadkov.
Albinca Pisk na tem mestu pove o odlaganju smeti pri pokopališču… Sprašuje se, kako ljudi
pripraviti, da bodo smeti ločevali in ne vrgli vse kar v enega. Če bi to udarilo ljudi po žepu, bi bilo
takoj rešeno. Marca meseca se bo začelo na pokopališču obnavljanje nasaditev, se pravi,
zimska nasaditev ven, spomladanska noter. Zraven glavnega vhoda je kontejner za sveče in je
kontejner za tiste odpadke, ki naj bi bili predelani v kompost. In tam noter bo vse polno lončkov
od rož, čeprav je 10 metrov stran kontejener za plastiko. Pa bi se za tisti čas lahko tja dalo en
kontejner za plastiko. Enkrat oz. dvakrat je že Društvo upokojencev organiziralo predavanje o
ločevanju, so prišli s komunale, udeležili pa so se samo tisti, ki že ločujejo.
Župan predlaga, da se ustanovi komisija, da se pogleda, kje se najbolj ločeno zbira
odpadke in tistemu okolišu se da 100 sadik enih lepih spomladanskih rož.
Župan pove, da je dal prekratek čas za oddajo pripomb na proračun - po poslovniku (91. člen)
pravi 10 dni, to pomeni, da je potrebno pripombe posredovati do 6. marca. Prosi svetnike, naj
bodo točni, ker ima nato občinska uprava samo en dan časa, da pogleda, uskladi in popravi vsa
gradiva.
Župan da na glasovanje Sklep o podelitvi pooblastila županu za nadaljevanje postopkov pri
vzpostavitvi javno – javnega partnerstva.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 12
ZA 12
PROTI 0
Sklep: Sklep o podelitvi pooblastila županu za nadaljevanje postopkov pri vzpostavitvi
javno – javnega partnerstva je sprejet.

Župan pove, da bo naslednja seja Občinskega sveta 21. marca 2017.
Seja občinskega sveta se zaključi ob 19:23 uri.

Zapisala:
Nataša Gorkič Barle
Aleš Bucik
Župan
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